Zápis – PS Rovné příležitosti ve vzdělávání v ORP Soběslav
Datum: 27. 10. 2020
Místo: Obecní úřad Sudoměřice u Bechyně
Přítomni: dle prezenční listiny
1. Uvítání a zahájení společného jednání Bc. Roseckým.
2. Finalizace návrhu textů jednotlivých Priorit a cílů Akčního plánu na rok 2020/2021
V rámci diskuse se pozornost zaměřila na především na tyto oblasti:
Cíl 1.3 Problematika hodnocení dětí
Cíl 1.4 Vytvoření podmínek a zázemí pro vzdělávání
Cíl 3.1 Zajištění rovného přístupu ke vzdělávání
Cíl 3.2 Podpora rozvoje kvalitního společného vzdělávání:
Cíl 5.1 Komunikace s rodiči a s rodičovskou veřejností
Cíl 5.2 Prevence a zdravý životní styl
K výše uvedeným tématům byly doplněny připomínky relevantní k rovným příležitostem a
budou předány do finální verze MAP pro ORP Soběslav.
3. Diskuse a předávání zkušeností s distanční výukou
Diskutovalo se o následujících tématech:
- Zkušenosti z pohledu pedagoga a rodiče z předchozího školního roku
- Problematické oblasti při distanční výuce – zastaralá nebo zcela chybějící IT
technika, pomalé připojení, přetížená síť apod. a zkoordinování a přizpůsobení
on-line výuce domácí prostředí a jeho chod.
- Výhody a především nevýhody distanční formy vzdělávání – převažují nevýhody –
absence osobního kontaktu, omezená interakce se žákem, absence sociálního
kontaktu apod. Mezi výhody patří zvyšování samostatnosti a zodpovědnosti
(pouze u některých žáků) a zvyšování IT schopností.
- Diskuse nad možnostmi projektu MAP – finance a vzdělávání
4. Prospěch žáků
V rámci tohoto bodu vyvstala potřeba řešit problematiku zhoršujícího prospěchu některých
žáků a možnosti řešení. Diskuse se vedla nad možnostmi pedagogické intervence nebo jinak
resp. obdobně koncipované programy podpory pro žáky ohrožené školním neúspěchem.
Diskutovány byly možnosti různých podpůrných metod a jejich profinancování z projektu
MAP.
5. Vzdělávání
Je navržen Webinář – Distanční výuka a návrat dětí z distanční výuky (MAP II Soběslav)
lektorka: Mgr. Marika Kropíková, předběžný termín konání leden – březen 2021.
Obsah semináře:
Výuka ve školách z pohledu legislativy – práva a povinnosti jednotlivých účastníků výchovně
vzdělávacího procesu v průběhu poskytování vzdělávání.
Role učitele v oblasti sociálních interakcí a jeho podpora směrem k žákům a třídě.
Vliv opatření Covid-19 na edukaci žáka, jeho úspěšnost.
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Vliv opatření Covid- 19 na školní třídu v oblasti socializace a sociální interakce.
zapsala: Mgr. Tomáš Chovanec
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