Zápis
Jednání pracovní skupiny pro rovné příležitosti ve vzdělávání
projektu Místní akční plán ORP Kopřivnice II
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008634
ze dne 9. 4. 2020
Místo a čas konání: ZŠ Floriána Bayera, Kopřivnice
Seznam účastníků – dle prezenční listiny
Čas jednání: 10:00 – 12:00
Program:
1. Sdílení informací a dosavadních zkušeností z realizace mimořádných opatření
z důvodu koronavirové epidemie v souvislosti s uzavřením škol od 11. 3. 2020.
2. Distanční výuka žáků ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, hodnocení
výsledků žáků.
3. Praktické sdílení zkušeností/možností/nabídek k rovným příležitostem ve
vzdělávání na školách zúčastněných účastníků PS.
4. Metodika rovných příležitostí ve vzdělávání – možnosti a organizace škol
z pohledu vedení školy.
Přítomné členky si předaly vzájemné zkušenosti ze svých škol
v souvislosti s uzavřením škol od 11. 3. 2020 (zákaz osobní přítomnosti žáků na
vzdělávání v ZŠ)
• školy v době „koronavirové“ a po ní,
• zajištění informací ze strany MŠMT a zřizovatelů škol,
• zajištění informací směrem k rodičům a žákům ze strany škol,
• distanční výuka žáků, možné dopady na vzdělávání žáků, hodnocení výsledků
žáků
• sdílení vhodných výukových portálů, odkazů, programů, materiálů pro
distanční výuku, Bulletin NPI ČR, Manuály MŠMT atd.
Ad1)

Ad2) Distanční výuka žáků ze sociokulturním znevýhodněním – možnosti a
podmínky distanční výuky žáků ze sociokulturně znevýhodněného prostředí – mnozí
žáci nemají přístup k dálkovému vzdělávání, především ve škole ZŠ Floriána Bayera,
Kopřivnice, kde je vyšší množství žáků se sociokulturním znevýhodněním-prvotní
shrnutí a statistika počtu těchto žáků.
Využity náhradní způsoby řešení – přeposílání úkolů prostřednictvím emailů (pokud
mají internet), telefonický kontakt, posílání zadání poštou, osobní doručení a
předávání úkolů, pracovních listů a materiálů zákonným zástupcům učiteli, asistenty
pedagoga nebo docházení zákonných zástupců do školy pro úkoly a pravidelná

donáška vyhotovených úkolů pro zpětnou vazbu a kontrolu pedagogy – organizačně
velmi náročné pro pedagogy i rodiče, ale zvládnuto zatím velmi dobře a kvalitně ze
strany školy i velké části rodičů.
Ad3) Přítomné členky PS projednaly organizaci vzdělávání žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami, s podpůrnými opatřeními v prostředí běžných tříd i žáků
se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich individuální či skupinovou integraci
(třídy samostatně zřízené podle § 16 odst. 9 ŠZ) v ZŠ Floriána Bayera, Kopřivnice a
v ZŠ 17. listopadu, Kopřivnice – vzájemné informace a zkušenosti předala Mgr.
Vlasta Geryková, ředitelka, speciální pedagog ZŠ Floriána Bayera, Kopřivnice a Mgr.
Kateřina Bumbalíková, speciální pedagog ZŠ 17. listopadu, Kopřivnice
Ad4) Metodika rovných příležitostí ve vzdělávání – možnosti a organizace škol
a tříd z pohledu vedení školy - „škola s místem pro všechny“
Informace předala Mgr. Vlasta Geryková, ředitelka ZŠ Floriána Bayera, Kopřivnice:
• legislativa (odpovídající zákony, vyhlášky),
• personální obsazení, kvalifikovanost pedagogů-speciální pedagogové,
asistenti pedagoga, školní asistent
• financování škol a podpůrných opatření
• rovné příležitosti ve vzdělávání – příklady dobré praxe školy
• podpora žáků ze sociokulturně znevýhodněného prostředí a žáků ohrožených
školním neúspěchem – příklady dobré praxe školy
• spolupráce s rodiči – pochopení významu vzdělávání, zamezení předčasného
odchodu ze systému vzdělávání – příklady dobré praxe školy
Návrhy, opatření:
1. V oblasti distanční výuky žáků ze sociálním znevýhodněním zjistit po ukončení
této výuky kvalifikované počty žáků ve školách, kteří nemají přístup
k distančnímu dálkovému vzdělávání (PC, internet, email atd.) a navrhnout
opatření k řešení či zlepšení stavu v dalších obdobích s případnou distanční
výukou, která mohou nastat v budoucnu.
Termín: na další schůzce PS - závěr června 2020
2. Praktické sdílení zkušeností/možností/nabídek k rovným příležitostem ve
vzdělávání na školách – návštěvy jednotlivých škol, ukázky, náměty,
zkušenosti z organizace a praxe dalších škol – průběžně dle návrhů termínů
PS
Zapsala: Mgr. Vlasta Geryková dne 9. 4. 2020
Seznam příloh:
1. Prezenční listina

