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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 

PRACOVNÍ SKUPINA  

Pro rovné příležitosti. 

Místo konání:  ZŠ Jablunkov 

Termín (datum a čas):  5.12.2019 

Účastníci jednání: viz prezenční listina 

Program setkání: 

1. Zahájení vedoucím skupiny, seznámení s obsahem jednání PS, podpisy do prezenční listiny 

2. Kontrola zadaných úkolů jednotlivých členů za měsíc listopad 2019 

3. Návrh ARP 2020 – viz příloha 

4. Podmínka průběhu besed a školení pro rodiče – příprava na setkání PS RP v prosinci – viz 

dotazníky. Zašlou emailem vedoucímu PS. 

a. Zš a mš Mosty – Polakovič 

Akce byla hodnocena kladně, téma bylo zvoleno vhodně dle potřeb a požadavků škol, 

účastníci se v průběhu měli možnost aktivně zapojit do diskuse, překvapila hojná účast 

zejména z řad rodičů – zákonných zástupců.  

b. Pzš Návsí – Katarzyna Szafak 

Obdrželi jsme 19 hodnocení, ve kterých naprostá většina hodnotila besedu na jedničku. 

Shodovali se, že vybrané téma bylo velice přínosné. Na příště by si přáli tato témata: práce 

s problémovými dětmi, děti s autismem a ADHD, komunikace rodič x učitel, syndrom 

prostředního dítěte, práce s emocemi, poruchy chování děti. Na besedě byl celý učitelský 

sbor z PZŠ Milíkov. Všem se líbila diskuse po přednášce. 

c. Pzš Jablunkov – Dorota Bosnyaková  

Akce byla pouze pozitivně hodnocena, líbila se profesionalita lektorky, její srozumitelný a 

přehledný výklad. Bylo vyplněno 10 dotazníků a pro příště by byl zájem o přednášky na téma 

Pozitivní vztah k učení a nebo sociální skupiny -šikana. 

5. Zadání úkolů na další období – viz předcházející body, vedoucí PS + 1 člen se zúčastní schůze 

Řídícího výboru 9.12.2019 s plánem ARP 2020.  

6. Vyhodnocení ARP 2020 – viz příloha 

7. Článek – viz vyhodnocení ARP 

8. Závěr 
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Rozdělení úkolů a termíny plnění: 

Viz Program bod 4-7 

Termín dalšího setkání: 

Po zasedání řídícího výboru 9.12.2019 bude upřesněno 

Zapisovatel: Ondřej Polakovič 


