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Pracovní skupina Rovné příležitosti ve vzdělávání 



Hlavním cílem MAP II: 
 
zvýšení kvality vzdělávání v MŠ a ZŠ prostřednictvím 
výměny zkušeností a spolupráce zřizovatelů, škol a dalších 
aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního 
vzdělávání, VŠ a neziskového sektoru v ORP Ostrava. 
 



Členové Pracovní skupiny Rovné příležitosti ve vzdělávání 
jsou zástupci organizací: 
- Mateřská škola 
- Základní škola 
- Základní škola zřízená podle § 16 odst. 9 ŠZ 
- MŠ, ZŠ, SŠ Slezské diakonie 
- ÚMOb. Slezská Ostrava – odbor školství 
- Ostravská univerzita – Pedagogická fakulta 
- Pedagogicko-psychologická poradna Ostrava 
- Centrum sociálních služeb Ostrava 
- Agentura pro sociální začleňování 



Poslední společné jednání naší PS se uskutečnilo  dne 17. 2. 
2020, probírána byla tato témata: 
 
- Prioritizace potřeb, naše PS již v minulosti zpracovala 

návrh prioritních oblastí a strategické cíle pro opatření 
rovné příležitosti ve vzdělávání (Inkluzivní vzdělávání a 
podpora žáků ohrožených školním neúspěchem). 
Prioritizace potřeb byla v rámci PS řešena 
prostřednictvím elektronické komunikace. 
 

- Evaluační dotazník pro školy bude realizován v období 
duben – červen 2020, v rámci PS bylo rovněž řešeno 
prostřednictvím elektronické komunikace. 
 
 
 

- Stručně probrány změny v oblasti školství účinné od 1. 1. 
2020: 
nový způsob financování ve školství, tzv. PHmax a PHAmax 
novelizace vyhlášky č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se SVP, 
ve znění vyhlášky č. 248/2019 Sb. 

 
 
 Naše PS provedla SWOT analýzu, která vycházela z 
vypracované SWOT analýzy MAP I. Při její revizi jsme 
vycházeli i ze zkušeností organizací, které se v nich projevily 
od začátku účinnosti vyhlášky MŠMT č. 27/2016 Sb. – 
Vyhláška o vzdělávání dětí a žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami SVP, od 1. 9. 2016 („Inkluzivní 
vyhláška“). Praxe po téměř třech školních letech potvrzuje, 
že společné vzdělávání dětí a žáků se SVP v běžných MŠ a ZŠ 
je možné i s použitím podpůrných opatření pouze do 
určitého stupně zdravotního postižení. Na základě 
doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC) jsou 
děti a žáci s vyšším stupněm zdravotního postižení 
zařazováni do tzv. speciálních škol. 



- Stručně probrány změny v oblasti školství účinné od 1. 1. 
2020: 
- nový způsob financování ve školství, tzv. PHmax a 
PHAmax 
- novelizace vyhlášky č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se 
SVP, ve znění vyhlášky č. 248/2019 Sb. 
- Výcvik kids skills 
Informace k této oblasti jsou v současnosti projednávány se 
zřizovateli škol. 
- Diskuse o aktuálním tématu sociální sítě a nebezpečí pro 
děti. Vyplynula potřeba se této oblasti v rámci MAP II 
věnovat:   
 
 
 
 
 
 



- semináře pro odbornou veřejnost, zákonné zástupce 
dětí, děti… Probrána situace kolem dokumentárního 
filmu ČT „V síti“, který je zaměřen na zneužívání dětí 
prostřednictvím internetové sítě. Tento dokumentární 
film bude zveřejněn v kinech, MŠMT jej v přiměřené 
míře doporučuje shlédnout i ve školách. 
 

Následující jednání naší PS 16. 3. 2020 se již nekonalo, bylo 
zrušeno v souvislosti s mimořádnou situací Covid 19. 

 



Od 11. 3. 2020 se naše PS elektronicky zabývá kromě výše 
uvedených témat problematikou: 
- Uzavření ZŠ, SŠ, MŠ (dle svých zřizovatelů), ŠPZ…, 
- možnosti dálkového vzdělávání žáků ZŠ a SŠ,  
- telefonické zjišťování ČŠI o formě dálkového vzdělávání, 

vyplývají z něj velké rozdíly mezi žáky, kteří mají 
možností kvalitního připojení k internetu a bez této 
možnosti, 

- ředitelé ZŠ a SŠ museli urychleně zajistit rovnocenný 
způsob vzdělávání u všech svých žáků, 

- MŠMT 30. 4. 2020 vydalo manuál pro provoz škol do 30. 
6. 2020 – „Soubor hygienických pokynů pro školy  



a školská zařízení“. Vyplývá z něj: 
- Možnost otevření MŠ od 11. 5. 2020, 18. 5. 2020 … 

podle pokynů svých zřizovatelů, 
- možnost otevření prvního stupně klasických ZŠ od 25. 

5. 2020, 
- možnost otevření prvního stupně ZŠ zřízených podle § 

16 odst. 9 ŠZ – „speciálních škol“ – podle druhu 
zdravotního postižení ( vady zraku, sluchu, poruchy 
učení, vady řeči) od 25. 5. 2020, 

- od 11. 5. 2020 - Vzdělávání žáků 9. ročníků ZŠ, kteří se 
připravují na přijímací zkoušky, maturantů SŠ. 

   



- žáci prvního stupně ZŠ zřízených podle § 16 odst. 9 ŠZ – 
„speciální školy“ pro žáky s mentálním postižením, 
poruchami chování, autismem jsou do 30. 6. 2020 
uzavřeny. V současnosti MŠMT jedná o možnosti 
otevření těchto škol od 1. 6. 2020, vyjádření MŠMT bude 
k dispozici 25. 5. 2020. 
 
 

Děkuji za pozornost 
Mgr. Rostislav Galia, vedoucí PS Pro rovné příležitosti ve 
vzdělávání  
 
 
   


