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Zápis z 8. jednání Pracovní skupiny Rovné příležitosti ve vzdělávání 
 

 

 

Projekt:  Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava II 

reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009132 

 

Místo konání: Nová radnice, Prokešovo náměstí 8, Moravská Ostrava 

 

Datum a čas:   13. 1. 2019, 11:30 hodin 

 

 

 

Body jednání:  

 

1) Termíny příštích jednání PS byla stanovena následovně: 

17. 2. 2020 

16. 3. 2020 

20. 4. 2020 

25. 5. 2020 

Jednání se budou konat v budově Nové radnice, Prokešovo náměstí 8, Moravská 

Ostrava, v místnosti č. 304, vždy od 11:30 hodin. 

 

2) Výcvik kids skills 

Paní ing. Karabínová sdělila informace ohledně výcviku kids skills. Je vytipováno 20 škol, 

členové PS byli seznámeni s těmito navrhovanými školami, které by se mohly do tohoto 

výcviku zapojit. Pan Synek zašle e-mailem všem členům PS tento seznam škol, členové PS se 

mohou k seznamu vyjádřit, své návrhy, připomínky zaslat do pátku 17. 1. 2020 zpět e-mailem 

p. Synkovi.  

Výcviku kids skills by se na jednotlivých školách měli přednostně věnovat především školní 

psychologové, nebo speciální pedagogové. Je potřeba zvážit zapojení škol, ve kterých se 

vzdělávají pouze děti a žáci s mentálním postižením, metoda kids skills není primárně určena 

těmto dětem a žákům. 

 

3) Prioritizace potřeb uvedených ve Strategickém rámci priorit. Naší PS vytvořila svou část 

Strategického rámce priorit, nyní bude potřeba určit jednotlivým potřebám priority. 

Informace, jak postupovat, bude zaslána. Pro další činnost je potřeba, aby si členové PS 

znovu prošli Strategický rámec priorit (v příloze e-mailu), budeme se tímto zabývat na 

příštím jednání PS. 

 



Stránka 2 z 2 

  

4) Finské školství 

Níže jsou uvedeny články k finskému systému vzdělávání, odkaz na konferenci, která proběhla 

v Senátu ČR, odkazy na články, informace o finském školství. Prosím členy naší PS o 

prostudování těchto materiálů a na dalším setkání PS se touto problematikou budeme zabývat. 

 
Články o finském školství  
https://www.eduin.cz/clanky/co-chcete-vedet-o-finskem-skolstvi-ii-o-vzdelavani-z-hlediska-
perspektivy-rovnosti-a-spravedlivosti/  
https://www.eduin.cz/clanky/v-cem-se-lisi-cesky-a-finsky-ucitel/ 
https://www.rodicevitani.cz/skolstvi/zahranicni-inspirace/finsky-skolsky-zazrak-funguje/  
https://www.ucimrada.cz/l/jak-ve-finske-skole/  
https://divoka-karta.eduin.cz/2018/12/19/katerina-vrtiskova-finska-duvera/  

 
 
Konference o finském školství  v Senátu 
https://www.pedagogicke.info/2019/05/mezinarodni-konference-
finsky.html?fbclid=IwAR0AxQgUPrCi8Zk6ebVuE3zMqbxVZBJ25ZVaBHKgGFdXJGtuz09IuS8u
KRQ 

 
Vzdělávání – Eduin 
https://www.eduin.cz/aktivity-a-projekty/  
 

 

 

5) Dle harmonogramu evaluace projektu bude v období duben – červen 2020 realizováno 

evaluační dotazníkové šetření na školách. Na příštím setkání naší PS se budeme věnovat 

přípravě maximálně 6 – 8 otázek, které budou součástí evaluačního dotazníku. V příloze 

zasílám výstupy ze vstupních a závěrečných dotazníků.  

 

6) Z důvodu výskytu šikany a jiných problémů v chování žáků v ZŠ Jugoslávská 23, Ostrava-

Zábřeh, navrhla pracovní skupina uspořádání besedy s tématikou trestní odpovědnosti žáků. 

Beseda bude realizována jako pilotní, v případě, že se uspořádání osvědčí a bude mít 

pozitivní výsledky, budou besedy realizovány také na dalších školách . 

 

 

Zapsal: Mgr. Rostislav Galia 
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