Zápis
Jednání pracovní skupiny pro rovné příležitosti
projektu Místní akční plán ORP Kopřivnice II
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008634
ze dne 12. 12. 2019
Místo a čas konání: ZŠ Floriána Bayera, Kopřivnice
Seznam účastníků – dle prezenční listiny
Čas jednání: 14:00 – 16:00
Program:
1. Reflexe z realizovaných akcí pro ZŠ
2. Sdílení informací z konference k rovným příležitostem a o připravovaném
dalším vzdělávání v této oblasti
3. Metodika rovných příležitostí ve vzdělávání, prvotní návrhy, opatření
4. Příprava návrhů pro aktivity do akčního plánu na rok 2020
5. Poděkování za činnost PS v roce 2019, motivace pro příští období, ukončení
Ad1) Členové pracovní skupiny se vyjádřili k realizovaným akcím pro Základní školy
v roce 2019.
Veškeré aktivity byly hodnoceny velmi, přínos pro žáky, návrh na pravidelné
opakování některých aktivit - viz hodnocení Plánu aktivit za uplynulé období zaslané
koordinátory jednotlivých škol
Ad2) Sdílení informací účastníků konference pro rovné příležitosti o průběhu a
informacích. Konference hodnocena velmi kladně, vynikající organizací, obsahem i
letory, inspirace a podněty pro činnost pracovní skupiny pro rovné příležitosti;
informace o nejbližších připravovaných vzdělávacích cyklech:
• Otevřený kabinet pro speciální pedagogy - Integrativní korekční program
pro děti a žáky s ADHD – 3. 2. 2020
• Socioklima – od 4.12. 2019
• RWCT – květen, červen 2020
Ad3) Seznámení s metodikou rovných příležitostí ve vzdělávání pro prioritní
osu 30P VVV
Členové PS projednali Metodiku rovných příležitostí a byli seznámeni s plánem
činností v oblasti rovných příležitostí:
• Zřízení pracovní skupiny pro rovné příležitosti
• Zmapování stavu nastavení rovných příležitostí ve školách a identifikace škol
vzdělávající vyšší podíl dětí a žáků s potřebou podpůrných opatření
• Revize analýzy stavu a potřeb, SWOT3 analýz, identifikace příčin
• Stanovení hlavních problémů k řešení, popis jejich příčin a návrh řešení

• Strategie, návrhová část
• Plnění a výstupy strategie
Prvotní návrhy, opatření:
Návrhy na vzdělávání :
1. Vzdělávání pro pedagogy a asistenty pedagoga – „Fungující tandem
pedagoga s asistentem“
Obsah:
•
•
•
•
•
•
•
Lektor:
•

Fungující tandem - spolupráce s asistentem pedagoga
Náplň práce a činnosti asistenta pedagoga ve výuce i ve ŠD
Role učitele ve vztahu k asistentovi, kompetence pedagog X asistent
Výhody spolupráce pedagoga a asistenta
Zásady spolupráce
V činnosti asistenta pozor na…
Reflexe, sdílení zkušeností
Mgr. Vlasta Geryková (již lektorovala toto téma na seminářích pro
pedagogy v Ostravě v ráci projektu Moravskoslezského kraje) a
pedagogové ZŠ Floriána Bayera, Kopřivnice – dlouholeté a velké
zkušenosti s působením AP ve výuce i školní družině školy při
vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - s ukázkou
konkrétní vybrané vyučovací hodiny, reflexí, sdílením

Další návrhy:
1. Praktické sdílení zkušeností/možností/nabídek k rovným příležitostem ve

vzdělávání na jednotlivých školách – návštěvy jednotlivých škol, ukázky,
náměty, zkušenosti z praxe škol
2. Podpora sportovně, hudebně, umělecky nadaných a talentovaných žáků ze
sociálně slabých a sociokulturně znevýhodněných rodin v rámci rovných
příležitostí (sportovní a umělecké či taneční, dramatické kroužky na úrovni
sportovních oddílů města, ZUŠ příp. v DDM – nejen řešení a podpora těchto
žáků v rámci bezplatných kroužků školy).
Zvýraznit podporu obědů zdarma pro žáky se sociálním a sociokulturním
znevýhodněním ve vyšší míře na jednotlivých školách – dlouholeté a výrazné
zkušenosti a nejvyšší zapojení žáků je v ZŠ Floriána Bayera, ZŠ sv. Zdislavy,
postupně se přidávají další školy.

Ad4) Příprava návrhů aktivit do akčního plánu:
„ZDRAVÍČKO 2020“ dovednostně-vědomostní soutěž pro školy 1. stupně ORP
Kopřivnice
Byla projednána organizace, obsah a metodika této připravované soutěže v rámci
MAP II. pro školy 1. stupně ORP Kopřivnice, která bude realizována v měsíci březnu
2020 – viz příloha – podrobné propozice, obsah, cíle, výstupy, termín, organizace
soutěže „ZDRAVÍČKO“
Termín konání: 27. 3. 2020 (malotřídní školy) – 7 škol
30. 3. 2020 (velké ZŠ) – 7 škol
Místo konání: ZŠ Floriána Bayera, Kopřivnice
Soutěž proběhne v průběhu 2 dnů – limitováno počtem 14 škol (7 škol v jednom
dni) – kdo se dříve přihlásí – podobně jako tomu bylo u matematické soutěže).
Úkoly
Aktivity
Prostudovat a případně doplnit
navržené aktivity
Projednat organizaci soutěže
ZDRAVÍČKO s projektovým týmem
MAP II. – materiál, potřeby, suroviny,
finance
Promyslet možnosti/nabídky zapojení
ostatních škol do a průběhu soutěže

Termín
Do 31. 1.
2020

Členové pracovní skupiny

Do 15. 2.
2020

Mgr. Vlasta Geryková –
vedoucí PS

Do příštího
setkání PS

Členové pracovní skupiny

Zapsala: Mgr. Vlasta Geryková dne 12. 12. 2019
Seznam příloh:
1. Prezenční listina
2. Propozice soutěže ZDRAVÍČKO

Odpovědnost

