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Zápis Workshop "Rovné příležitosti do škol" 

 

Datum konání:  19. 10. 2018 

Přítomni:  Dle prezenční listiny 

 

Obsah jednání: 

- Úvod  
- Představení jednotlivých účastníků včetně organizátorů  
- Práce s účastníky 
- Závěr 

 

 

Zápis: 

- Úvodní představení organizátorů a projektu MAP ORP LITOMĚŘICE II. Následně byly účastníkům 
podány informace o zřízení pracovní skupiny pro rovné příležitosti, důvod jejího zřízení, činnost 
pracovní skupiny a možnost přihlášení se do pracovní skupiny. 

- Poté byl zahájen workshop lektorkou Mgr. Danou Hádkovou. Ta úvodem podala informace 
k programu workshopu a následně představila sebe a vyzvala ostatní účastníky k představení. 

- Práce s účastníky: Rozdělení účastníků do 2 skupin na základě podobného zaměření a zkušeností 
(ředitelé, zástupci škol a ostatní organizace) 

- Následovala práce s pracovními listy: Co to je „vzdělávání“ a co to jsou „rovné příležitosti“ – forma 
práce s pracovními listy (PL) č. 1 a 2. Vyplnění probíhalo samostatně a poté následovala diskuze. 
Po diskuzi jedna skupina přednesla své výsledky druhé a naopak. Takto se postupovalo i při práci 
s dalšími pracovními listy č. 3.,4. a 5.  

o nekvalitní příprava absolventů pedagogických fakult z hlediska přístupu k dětem 
z pohledu rovných příležitostí. Absolventi jsou spíše teoretici. 

o Individuální plány nejsou na míru dítěti, ale jsou „jak přes kopírák“.  
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Vý sledký vzes le  z prá ce s prácovní mi 
listý 
 

PL č. 1 

Co je to vzdělávání?  

Celoživotní proces s poč. v rodině 

Získávání dovedností, znalostí a osvojování si hodnot 

Intelektuální dovednosti, návyky 

Umět odpovědět, zareagovat 

Získávání a osvojování hodnot, kt. pozitivně ovlivňují společnost 

 

PL č. 2 

Jak rozumíte pojmu „rovné příležitosti ve vzdělávání?“ 

Stejné právo vzdělávat se 

Závisí na: vůli, vrozené schopnosti, vl. možnostech 

Důležité jsou: návaznosti škol/ přestupy ze školy na školu – nutná (a existující) formulace a dodržování 
výstupů 

Rozdělování dětí po první třídě – děje se 

Nutno připravit instituce na inkluzi a podpůrná opatření 

Dobrovolnost a pochopení 

 

Závěr: 

RP – zajištění, aby dítě mohlo dosáhnout svého maxima, práce s vlastním potenciálem 

Pozor na nenaplněné ambice vychovatelů (rodičů) 

Zásadní – práce, informovanost odb.veřejnosti, rodičů, laické veřejnosti 

Získávání dovedností přijatelných pro společnost a jejich přenos do chování a do života  

 

 

PL č. 3 

Napište vaše zkušenosti, tipy, názory a vize k následujícím oblastem: 

• Potřeby dětí s individuálním vzdělávacím plánem s poruchami kognitivních (poznávacích) 
funkcí a se sociálními hendikepy: 
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Škola je často jediné místo, kde se děti setkávají s hodnotami společnosti 

IVP – návrh zrušit – dobý pedagog ví, co má s dítětem dělat, špatnému papír nepomůže – nebo alespoň 
zkrátit na osnovu na A4 – ne 14 listů 

Zásadní redukce administrativy!! Od srpna do října se papíruje a není čas na děti. 

Místo IVP – porada učitelů  

Začleňovat ne vydělovat děti s IVP do kolektivu (s asistenty často opačně) 

IVP – dobré zkušenosti – dobrá spolupráce s poradnou, volba metod přínosných pro dítě (globální čtení, 
klasické, instrumentální učení…) 

Menší počet dětí ve třídě 

 

• Potřeby a práce s nadanými dětmi: 

Čas! 

Děti, studenti – často odcházejí do zahraničí 

Vysvětlit učitelům potřeby a způsoby práce s ND, aby je uměli podpořit, rozuměli jim 

Předat dětem zodpovědnost, projektové úkoly 

Podněcovat jejich zájem – vést k samostatnému výkonu! 

 

• Potřeby „bezproblémových dětí“: 

Jsou samy, unikají nám, jsou bez podpory vlastních potřeb 

Nezapomínat na ně 

 

PL č. 4 

Napište vaše zkušenosti, názory, náměty a vize k následujícím oblastem: 

 

• Potřeby a zkušenosti učitelů a výchovně vzdělávacích pracovníků v souvislosti s tématem 
„rovné příležitosti ve vzdělávání“, inkluze… 

 

Supervize, komunikace mezi učiteli v rámci i mezi školami 

Porady místo papírů 

Možnost volby učitele, zda se cítí na dítě s takovým IVP?? 

Snížit počet dětí ve třídách 

Učitel je s osamocen, chybí podpora, supervize 

Potřeba pravidelných 1x týdně třídnických hodin věnovaných klimatu ve třídě a začlenění každého 
jedince 
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Tandemová výuka s asistentem, příp. spec. pedagogem 

Dobře vedené hospitace nejen ředitele 

 

mailto:map@mascs.cz

