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Workshop „Rovné příležitosti ve vzdělávání“ 
 

Datum a čas konání: 10. 10. 2018, 14:30 – 15:30 

Místo jednání: Klub důchodců v Moravanech 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Hosté:  

Mgr. Jiří Hrubý, Ing. Lucia Matlová, Ing. Alena Kováříková, Mgr. Eva Kreizlová, Ing. Martina Stará 

 

Shrnutí realizované akce – hodnotící zpráva  

Workshop zahájil p. Hrubý, který v úvodu workshopu přítomným stručně představil projekt MAP II. Jedním ze 

stěžejních témat projektu jsou právě rovné příležitosti ve vzdělávání, kterým je potřeba v regionu věnovat 

pozornost. MŠMT zároveň pro projekt připravilo Metodiku rovných příležitostí ve vzdělávání, která je pro MAP 

závazná.  

 

Následovalo krátké představení, kdy přítomní vyslovili své zkušenosti s dětmi a žáky, kteří podpůrná opatření 

vyžadují. Zástupkyně ze ZŠ Modřice přidaly, že je také nutno se věnovat nadaným žákům, na které se nyní v době 

inkluze zapomíná. Následovala diskuze nad zkušenostmi s pedagogicko-psychologickými poradnami. Je velmi 

důležité, pod jaké pracoviště PPP daná škola/ školka spadá, neboť na každém z pracovišť se člověk setká s jiným 

přístupem. Pí. ředitelka ze ZŠ Modřice dodává, že u nich realizují přípravnou třídu, která má pomoci dětem 

s přestupem z MŠ na ZŠ. Přítomní se shodují nad přínosy přípravných tříd, v současné době je jich však omezený 

počet. ZŠ Modřice je schopna se se zkušenosti s přípravnou třídou podělit s ostatními aktéry vzdělávání v území. 

Pí. ředitelka z MŠ Moravany navazuje a přítomné seznamuje se zkušenostmi s logopedickou třídou, kterou mají 

zavedenu na jejich MŠ. Zároveň ve školce působí speciální pedagožka, která s dětmi soustavně pracuje. Velmi 

důležité je rovněž do této problematiky vtáhnout samotné rodiče (např. web pro rodiče), kteří mnohdy netuší proč 

učitelky ve školkách doporučují dětem odklad apod. Vhodná by byla informační kampaň pro rodiče, setkávání na 

uvedená témata a další.  

 

P. Hrubý přítomným dále představuje pracovní skupiny, které se budou v rámci projektu setkávat nad konkrétními 

tématy a navrhovat aktivity k naplňování cílů MAP. V rámci projektu rovněž vznikne PS Rovné příležitosti, kde je 

možno nad tématem rovných příležitostí ve vzdělávání diskutovat a navrhovat k realizaci konkrétní opatření. P. 

Hrubý se dotazuje, zda někdo z přítomných má zájem se do skupiny zapojit. Do PS se přihlásily pí. Šafránková 

(speciální pedagožka MŠ Moravany) a pí. Lukášová (učitelka ZŠ Modřice).  

 

Zapsala dne 12. 10. 2018 Alena Kováříková  


