CHARTA ROVNOPRÁVNOSTI NA ŠKOLÁCH - ZÁKLADNÉ ŠKOLY
kategórie
1. VEDENIE
ŠKOLY

Vývoj značky
rodovej
rovnosti

Úroveň: začiatočník

Úroveň 1: bronz

Úroveň 2: striebro

Úroveň 3: zlato

Škola

Škola

Škola

Škola

Na začiatok je nutné aby sa na škole
a vo vedení školy a pedagogickom
zbore otvorene hovorilo o rodovej
rovnosti vo všetkých spomínaných
kategóriách.
Navrhujeme zriadiť
splnomocnenca/kyňu, (napríklad
agenda školského sociálneho
pracovníka/čky) ktorá bude
komunikovať vo veci RR s vedením
a s ped. zborom zabezpečí prvý
úvodný seminár, kde sa zadefinuje
pojem RR podľa EU, scitlivovací
seminár, princípy RR, postavenie
žien a mužov v kolektíve, a pod.

Navrhujeme zriadiť pracovnú skupinu
(Komisiu) pre rodovú rovnosť
(zmiešaných rodových skupín,
napríklad s pedagogických
zamestnacov/kýň), vedúceho
zamestnanca/kyne.
Navrhujeme kompexné zaškolenie
zamestnancov, ktorí sú v tejto skupine.
Rovnako navrhujeme cez pracovnú
skupinu zapojenie školskej rady,
poslancov a poslankyne, ktoré by spolu
pracovali na rodovej politike.
Záver: Stratégie rodovej rovnosti na
jednotlivých školách.

Každý z pedagogického personálu
uznáva rodovú rovnosť (RR) ako
súčasť svojej agendy. Zamestnanci
a zamestnankyne (Komisia RR)
majú za úlohu vypracovať Akčný
plán stratégie rodovej rovnosti
(implementačná zložka), ktorá
bude podliehať priamo auditu
(prostredníctvom MVO, ktoré sa
aktívne venujú v tomuto sektoru).
Komisia reaguje na prvé stretnutie
a preškolovanie MPC- podmienka
akreditácie (MŠ SR)- vzdelávanie
zahrnuté do individuálneho plánu
rozvoja učiteľa.

RR, jej koncepcia a teoretické
východiská sú priamo
zakomponované do Stratégii
RR a do Akčného plánu
a pravidelne sa auditom
vyhodnocujú a navrhujú
zlepšenia ktoré sa nastavujú
každý školský rok.
Rovnako sa zistenia aj návrhy
transparente publikujú a propagujú
na školských akciách a stránke.

Žiaci/čky a učenie sa

Žiaci/čky a učenie sa

Žiaci/čky a učenie sa

Žiaci/čky a učenie sa

Personálne
obsadenie

Žiakom a žiačkám sa navrhne
participácia (z vyšších ročníkov) sami navrhujú kľúčové okruhy
vzdelávania o RR a ak prejavia
záujem môžu byť pri auditoch. Za
každý ročník sa zvolí jeden
predstaviteľ/ka ktorá bude
splnomocnenec z radu žiakov a
participovať pri jednotlivých úloha
ako aj nastavovaní stratégie. Skúste
šikovnejších žiakov a žiačky zahnúť
do plánovania a realizácie Akčného
plánu.

Žiaci a učitelia spolupracujú pri
plánovaní kľúčových projektov na
školách, kde je úlohou Komisie
odporúčať a navrhovať rodovú
perspektívu.

Žiacke jednoduché projekty
ovplyvňujú zmenu v škole s
podporou vyškolených pracovníkov
- navrhujú oblasti RR do akčného
plánu, týka sa to tých, ktorí budú
spolupracovať pri vyhodnocovaní
Akčného plánu.

Žiaci a žiačky majú komplexnú
predstavu (9 ročník) o rodovej
rovnosti a sú pripravení/né
samostatne spracovávať projekty.

Škola

Škola

Škola

Škola

Vedenie školy zaznamená údaje o
pomere mužov a žien, rovnováhu
medzi úlohami na rôznych
úrovniach medzi vedúcimi
zamestnancami. A štatisticky
spracuje.

Preskúmajú sa údaje a postupy
prijímania nových zamestnancov,
nastaví sa metodiku postupu príjmania
nových zamestnancov/kýň, ktorý bude
plne rešpektovať antidiskriminačný
zákon rovnosti príležitostí a rodovú
rovnosť. Hodnotenie výberového
konania je transparentné a verejne
prístupné.

Priamo sa implementuje vytvorená
Aktíve podporuje RR pri príjmaní
metodika na prijímanie nových
nových zamestnancov, Metodika je
zamestnancov, pomocou auditu sa
verejne dostupná.
vyhodnocuje a evalvuje.

Škola

Škola

Škola

Škola

Rozvoj
zamestnancov

Vedúca osoba má prístup k odbornej
príprave a plánuje spolu so
Zabezpečí výcvik o rodovej rovnosti
splnomocnecom/kyňou pre RR, plány
– výcvik môže prebiehať v
vzdelávania a rozvoja pre učiteľky a
spolupráci s MVO a zabezpečí ho
učiteľov so zreteľom na RR.
splnomocnenec/kyňa- sociálny
Navrhujeme analýzu vzdelávacích
pracovník/čka pre rodovú rovnosť.
potrieb zamestnancov v komparácií s
Inštruktáž zamestnancov môže
akreditovanými vzdelávaniami. Ak
predstavovať aj Charta rodovej
ohľadom RR nie je, v spolupráci s
rovnosti.
expertom/ organizáciou navrhneme
nový.

Vedúca osoba implementuje plán
odbornej prípravy. Existujú plány
na školenie nových zamestnancov.

Vedúca osoba rozšírila plány
vzdelávania so zreteľom na RR na
všetkých pedagogických a
nepedagogických zamestnancov.

kategórie
2. KURIKULUM

Úroveň: začiatočník

Úroveň 1: bronz

Úroveň 2: Striebro

Úroveň 3: zlato

Škola

Škola

Škola

Škola

Vedúci predstavitelia strednej a vyššej
úrovne- napr. MPC-metodicko
pedagogické centrum určujú a revidujú
schémy práce s ohľadom na RR v
pravidelnej komunikácií so zapojenými
školami a s participáciou Ministertsva
školstva SR (uskutočniteľné len v
spolupráci s MPC a MŠ) podľa situácie.

Navrhované schémy sa integrujú do
vyučovacích schém, výberu
predmetov, ako aj výberu budúcej
Všetky pracovné schémy boli
školy. Pravidelne sa schémy
starostlivo navrhnuté s rodovou
reevidujú a dopĺňajú, či konzultujú
rovnosťou.
s odboríikmi v oblasti RR (alebo
tomu určeného splnomocnenca/
kyňu).

Učitelia a vyučovanie

Učitelia a vyučovanie

Integrované Kontaktuje organizáciu MVO,
experta/tku v oblasti RR, ktorá
do predmeto- zabezpečí základné vzdelávanie,
vých oblastí scitlivovací tréning.

Učitelia a vyučovanie

Učitelia a vyučovanie

Výučba
explicitným
spôsobom
(celoškolský
prístup)

Prebiehajú neformálne diskusie
medzi zamestnancami o rodových
stereotypoch v príjmoch,
prístupoch ku práci a v
komunikácií/ Vypracuje sa
jednoduchý dotazník, kde sa
zozbierajú nápady ako pracovať
rodovými stereotypmi.

Vedúci škôl a školských zariadení sa
Vedúci škôl a školských zariadení pravidelne stretávajú, aby si
Vedúci predstavitelia určujú a revidujú sa pravidelne stretávajú, aby si
vymieňali osvedčené postupy a šírili
schémy práce s ohľadom na RR
vymenili osvedčené postupy a šírili ich, ktoré navrhnú a implementujú
ich.
do svojich stratégii rozvoja školy a
školských zariadení.

Žiaci/čky a učenie sa

Žiaci/čky a učenie sa

Žiaci/čky a učenie sa

Žiaci/čky a učenie sa

Žiakom a žiačkám sa zabezpečí
základné vzdelávanie ohľadom
výberu povolania, rodových
stereotypov, a pod. - napríklad
hovoria o svojej želanej profesie
akým je hasička, policajtka, pilotka,
a pod.

Žiaci a žiačky prispievajú k
prehodnoteniu schém v rámci
vzdelávacieho procesu (napr. sami
navrhujú okruhy, oblasti v rámci RR)

Žiaci a žiačky si samy pripravia
minimálne jeden projekt na tému
moje budúce povolanie, kde
zdôvodnia svoj výber a motiváciu,
spolu s vyučujúcim predmetu
(alebo určeným
splnomocnencom/kyňou),
zhodnotia výber s pohľadu RR.

Žiaci a žiačky si vypracujú
hodnotenia výberu predmetov/
budúcej školy/ záujmových krúžkov
z pohľadu RR (v spolupráci s
vyučujúcim/ splnomocnencom/
kyňou, alebo iným
dôverníkou/čkou). Možné len pre
mimoškolské aktivity.

Škola

Škola

Škola

Škola

Navrhujeme zreevidovať,
zaznamenať a zanalyzovať spôsoby
učiteľského výkladu učiva s
dôrazom na rodovú neutralitu.
(Slúži to najmä ako podporný a
pomocný aparát). Pomoc pri
zrevidovaní
splnomocnenec/organizácia alebo
expert.

Učitelia a učiteľky

Tieto postupy výkladu nového
učiva sa pravidelne kvartálne
Škola vypracuje spolu s
evalvujú na základe postupu
splnomocnencom/kynou, alebo
nového učiva s dôrazou na rodovú
organizáciou, či expertom/ kou
neutralitu. Pomocou organizácie,
zreevidované postupy učiteľského
výkladu s rodovou analýzou/ rodovým experta/ky alebo
auditom. Aby sa čo najviac zabezpečila splnomocnenca/kyne sa tieto
postupy budú reevidovať každý
rodová neutralita vo výklade učiva.
kvartál, prípadne minimálne raz za
rok.

Učitelia a učiteľky

Učitelia a učiteľky

Školská politika zahŕňa začlenenie
rodových otázok do učebných osnov s aktívnou spoluprácou MPCmetodicko- pedagogického centra.

Učitelia a učiteľky

Zaznamenávané medzery a
Učiteľ/ka zbiera informácie o tom,
nedostatky sa aktívne riešia spolu so Učitelia/ľky prispievajú k diskusii Učitelia/ľky dostávajú každý rok
kde sa explicitne vyučuje rodová
splnomocnecnom/kyňou, organizáciou o rodových otázkach počas
konkrétne aktualizácie k témam
rovnosť a kde sú medzery - ako
či expertom/ tkou v oblasti RR a
vyučovania.
rodovej rovnosti a zapracovávajú ju.
triedny učitel/ka v jeho/ jej triede.
spoločne navrhujú zmeny.

Žiaci/čky a učenie sa

Žiaci/čky a učenie sa

Žiaci/čky a učenie sa

Žiaci/čky a učenie sa

Mimoškolské
aktivity

Výber
predmetu a
rozdiely vo
výkone/
úspechu

Zabezpečia sa stretnutia so ženami
a mužmi v atypických povolaniach
Proces stretnutia s predstaviteľmi
napríklad- policajtka, muž povolaní sa môže opakovať v
zdravotník a podobne a diskusia na
pravidelných intervaloch.
základe prečo sa tak rozhodli a aké
to mali v procese uplatňovania sa.

Žiaci a žiačky sú si vedomí možných Žiaci/čky vypracujú jednoduchý
rodových bariér v predmetoch a
projekt výberu strednej školy a čo by
širšej spoločnosti.
chceli v dospelom veku robiť.

Škola

Škola

Škola

Zmapuje sa poskytovanie
mimoškolských aktivít, vrátane
prípadných pracovných skúseností.
Zhromaždia sa údaje, aby sa zistilo,
aké sú mimoškolské aktivity/kluby Urobia sa odporúčania pre zmeny.
a či existuje nerovnováha medzi
Škola navrhne odporúčania.
pohlaviami v kluboch/. Skontroluje
sa, ako sú propagované. Napr.
ponúknu priestory svojej školy
rodovým iniciatívam.

Implementujú sa odporúčané
zmeny a zapracujú do praxe.

Neustále sa evalvuje obsah a
využívanie mimoškolského
študijného programu. Navrhujeme
pravidelnú, ročnú evalváciu.

Žiaci/čky a učenie sa

Žiaci/čky a učenie sa

Škola

Žiaci/čky a učenie sa

Žiaci/čky a učenie sa

Žiaci a žiačky skúsia vypracovať (
diskutovať) pripomienky ku RR
ohľadom výberu mimoškolských
aktivít.

Žiaci a žiačky si navrhnú
Aktívne sa podporujú žiaci a žiačky pri
samostatne predmety a
výbere voľnočasových predmetov s
mimoškolské aktivity, ktoré by
ohľadom na RR.
chceli ďalší rok realizovať.

Žiaci/čky si sami určujú
mimoškolské aktivity a propagáciu,
vzdelávanie RR.

Škola

Škola

Škola

Škola

Skontroluje, či otázky týkajúce sa
Skontrolujú sa učebné osnovy, či sa monitoru výberu budúcej školy,
niekde v osnovách a predmetoch
budúcich predmetov nie sú zaujaté, ak
Posúdi osnovy skúšok z hľadiska
spomína RR a jej perspektíva. Ak
áno, upovedomí vedenie školy,
rodovej zaujatosti.
nie, doporučí sa učiteľom
splnomocnenca, alebo organizáciu
predmetov zakomponovať RR
aktívnu v oblasti RR, spoločne aktívne
navrhujú zmeny.

Každoročné preskúma výber
predmetov a zdieľanie praxe s inými
školami.

Učitelia a učenie sa

Učitelia a učenie sa

Učitelia a učenie sa

Učitelia a učenie sa

Zhromaždujte údaje o
preferenciách a výsledkoch
rodových stereotypov v osnovách a
skúste navrhnúť zmeny
tematických celkov- prispôsobte
ich s ohľadom na RR - aktívna
spolupráca so
splnomocnencom/expertom/
organizáciou

Učitelia sú si vedomí rodových
problémov vo svojich predmetoch.
Skontrolujte informácie o možnostiach
zmeny, prípadne prispôsobte
vyučovací proces.

Učitelia aktívne propagujú
predmety ako rodová rovnosť,
označujú konkrétne príklady a
propagujú rozmanitosť.

Učitelia a učiteľky sa dovzdelávajú
vo forme akreditovaného
vzdelávania v oblasti RR vo
vzdelávaní, vo vzdelávacom procese
a scitlivovaní témy.

Žiaci/čky a učenie sa

Žiaci/čky a učenie sa

Žiaci/čky a učenie sa

Žiaci/čky a učenie sa

*na základnej škole v SVK nastaveniach nie je možný výber predmetov - iba voľnočasove aktivity.

Škola
Kariérové
vzdelávanie/
poradenstvo

kategórie
3. FYZICKÉ
PROSTREDIE

Škola

Škola

Škola

Rozvíja povedomie o informačných
a poradenských službách v oblasti
kariérového vzdelávania s ohľadom
na RR. Centrá pedagogickopsychologického poradenstva robia
na základných školách testy
osobnosti a na základe tých testov
odporúčajú na stredné školy.

Audituje súčasnú prax v oblasti
informácií o kariére a poradenstve.
Zvýrazní konkrétne oblasti, v ktorých
možno RR propagovať, a vydá
odporúčania s ohľadom na RR.

Implementuje odporúčania na
podporu RR do stratégii rozvoja
školy. V prípade potreby zmení a
doplní politiky.

Škola pri výbere povolania
zohľadňuje rodové hľadisko. Rodová
rovnosť má byť v politike
kariérového poradenstva. Bola
vyvinutá rozmanitá skupina vzorov.
Zamestnanci a žiaci môžu ľahko
identifikovať RR
príležitosti/skúsenosti v škole.

Úroveň: začiatočník

Úroveň 1: bronz

Úroveň 2: Striebro

Úroveň 3: zlato

Škola

Škola

Škola

Škola

Neobjektívne fyzické
prostredie

Škola a jej školské prostredie si
spolu s expertom/ organizáciou/
splnomocnencom uvedomujú
potrebu auditu vonkajšieho
vzdelávacieho prostredia s
dôrazom na bezpečnosť a rodovu
rovnosť. Navrhne pracovné
stretnutie, kde spoločne
rozanalyzujú problematické témy a
okruhy vo vonkajšom prostredí.

Audit vnútorného a vonkajšieho
vzdelávacieho prostredia a
identifikácia možných oblastí, ktoré sú
neobjektívne. Rozvoj inkluzívnej
politiky riadenia. V súvislosti so
sexuálnou výchovou, najmä pre druhý
stupeň.

Učiteľ a učiteľstvo

Prispôsobí vnútorné a vonkajšie
priestory tak, aby sa stali
rozšírením vzdelávacieho
prostredia a odstránili rodovú
zaujatosť. Implementovaná
inkluzívna politika.

Škola zavedie plán fyzického
prostredia, má svoju príručku štýlu
a dizajnu školy, ktorá berie do úvahy
RR a má zavedené kontrolné
metódy .

Učiteľ a učiteľstvo

Učiteľ a učiteľstvo

Učiteľ a učiteľstvo

Zamestnanci identifikujú rodovo
skreslené fyzické prostredie v
spolupráci s expertom v RR.

Zamestnanci podporujú žiakov a
žiačky pri skúmaní zaujatosti vo
fyzickom a vzdelávacom prostredí.

Zamestnanci podporujú žiakov a
Preskúmanie fyzického prostredia je
žiačky pri uskutočňovaní zmien vo
pravidelnou súčasťou učebných
fyzickom prostredí a spôsob, akým
osnov.
sa používajú.

Žiaci/čky a učenie sa

Žiaci/čky a učenie sa

Žiaci/čky a učenie sa

Učiteľ/ka, spolu s expertom,
organizáciou, alebo
splnomocnencom vypracujú krátky
anonymizovaný dotaznik, kde sa
budú pýtať priamo žiakov a žiačok,
kde oni vnímajú nedostaky vo
vonkajšom prostredí z pohľadu
bezpečnosti a rodovej rovnosti.

Žiaci/čky a učenie sa

Skupina žiakov a žiačok skúma možné
skreslenia vo fyzickom prostredí
Pri prispôsobovaní priestorov sa
(zdroje, segregované priestory,
zohľadňujú návrhy žiakov a žiačok
displeje, informačné plagáty atď.) na zmenu priestorov.
druhý stupeň

Priestory sú zreevidované a
pravidelne upravované podľa
požiadaviek žiakov a žiačok , spolu s
expertom/kou, organizáciou, či
splnomocnencom.

Úroveň 1: bronz

Úroveň 2: Striebro

Úroveň 3: zlato

Škola

Škola

Škola

kategórie
4.
Úroveň: začiatočník
VÝSLEDKY A
VZŤAHY
Škola

Jazyk

Jazyk

Implementuje rodovo inkluzívnu a
anti-sexistickú jazykovú príručku.
Aktívne diskutuje o sexizme v
Uskutočňuje školenia
škole, medzi vyučujúcimi, v
Pripraví dotazník so žiakmi a učiteľmi
zamestnancov o používaní jazyka a
triedach. Na spoločnom
o sexizme, a potom zdieľa výsledky.
propagácii pozitívnych postojov /
vzdelávacom seminári sa
Vypracuje rodovú inkluzívnu a antiPravidelne sa preskúmava rodovo
kultúry v škole. V rámci politiky
dovysvetľuje všetkým vyučujúcim, sexistickú jazykovú príručku pre školu,
inkluzívna a anti-sexistická jazyková
výučby a učenia sa konkrétne
ako aj vedeniu, čo je a čo nemusí
najmä pre druhý stupeň, musí
príručka a zohľadňujú sa problémy.
učitelia odvolávajú na učiteľov
byť explictne sexizmus s dôrazom zohľadňovať potreby a špecifikácie
využívajúcich celý rad stratégií na
na osobné hranice a prežívanie
maloletých.
zabezpečenie rovnakých príležitostí
človeka ako aj na rodovú rovnosť.
pre ženy a mužov, aby mohli
prispievať k vzdelávaniu.

Učitelia a učenie sa

pz. (Druhý
stupeň)

Učitelia a učenie sa

Učitelia a učenie sa

Učitelia a učenie sa

Učitelia používajú jazyk používaný
Učitelia sú preškoľovaní v RR-pri
pri interakciách (učiteľ-študent,
používaní rodovo-citlivého jazyka
študent-študent) rodovo-citlivo.

Vyučujúci sa pravidelne školia na
antidiskrimiačný a antisexistický
jazyk, ako sa mu brániť a ako sa
voči nemu vyhradiť.

Pravidlá, týkajúce sa vyhýbaniu sa
sexistickému jazyku a používanie
jazyka podporujúceho rodové
hľadisko sa zobrazuje v triede.

Žiaci/čky a učenie sa

Žiaci/čky a učenie sa

Žiaci/čky a učenie sa

Žiaci/čky a učenie sa

Žiaci a žiačky mali možnosť
diskutovať o sexistickom jazyku a
hľadať rozpory.

Žiači a žiačky sa pokúsia sami
idetifikovať jednotlivé oblasti
sexistického jazyka v škole a v
školskom prostredí ( vypracujú o tom
jednoduchý referát) za pomoci
vyučujúceho alebo iného
odborníka/čky (2. stupeň)

Žiaci a žiačky podporujú povedomie
o nesprávnosti používania
sexistického a diskriminačného
jazyka.

Každoročne sa žiaci a žiačky
vzdelávajú, ako pracovať keď sa
stretnú so sexizmom, ako sa voči
nemu vyhradiť, ako nájsť bezpečie (s
ohľadom na kapacitu žiakov a
žiačok)

Škola

Škola

Škola

Škola

Socializácia

Vedenie školy ako aj jednotliví
vyučujúci/ce prejdu vzdelávaním
(workshopom), ako vplýva rodová
nerovnosť na socializáciu a naopak,
ako rodovo nerovná socializácia
ovplyvňuje rodové stereotypy,
rozhodovanie a vnímanie realií.
(Pomocou organizácie, experta, či
splnomocnenca)

Posúdi, či existujú rodové očakávania,
týkajúce sa správania študentov.
Monitoruje rodové zoskupenia v škole,
aby sa skontrolovali obmedzenia alebo
stereotypy.

Politika správania zahŕňa
vyhlásenie o rodovo rovnakých
očakávaniach učiteľa/ľky od
správania študentov. Je
vypracovaný akčný plán zameraný
na rodové zoskupenia.

Pravidlá správania sa pravidelne
prehodnocujú, aby sa zabezpečilo
začlenenie rodovej rovnosti. Akčný
plán pre rodové zoskupenia sa
vykonáva a pravidelne
prehodnocuje.

Učitelia a vyučovanie

Učitelia a vyučovanie

Učitelia a vyučovanie

Učitelia a vyučovanie

Učitelia/ľky sa učia rozpoznávať
Učitelia/ľky sa učia rozpoznávať
Učitelia/ľky implementujú stratégie Učitelia/ľky pravidelne
rodové stereotypy vo svojom okolí a u
rodové stereotypy vo svojom okolí
na podporu rodovej rovnosti vo
prehodnocujú svoju vlastnú prax
seba a hľadajú riešenia, techniky ako
a u seba.
vyučovacom procese.
týkajúcu sa riadenia a správania.
ich odstrániť.

Žiaci/čky a učenie sa

Žiaci/čky a učenie sa

Žiaci/čky a učenie sa

Žiaci/čky a učenie sa
Žiaci a žiačky si zvolia v triede svoju
dôverníčku/ dôverníka kde môžu
spolu diskutovať a otvorene hovoriť
o témach, ktoré sa boja otvoriť pred
vyučujúcim. Témy ako problémy v
rodine, problémy pri adaptácií a
socializácií, táto dôverníčka
vypracuje v spolupráci s triedou
anonymizovanú správu o stave
triedy vyučujúcemu, ktorý spolu so
splnomocnencom vypracujú kroky
na zlepšenie.

Vyučujúci spolu so
splnomocnencom navrhne pri
vhodnej téme ( kde sa spomína
socializácia- napr. plánovanie
rodičovstva, a pod) ako rodová
nerovnosť ovplyvňuje výber,
vnímanie a samotnú socializáciu.

Spolu s dohodnutým obsahom a
formou vzdelávania, predostre tému
žiakom a žiačkám spoločne s
diskusiou, ako oni samotní vnímajú
socializáciu a jej ovplyňovanie cez
rôzne atribúty, akým je aj rodová
rovnosť.

Žiaci a žiačky vypracujä projekt
(ktorý môže byť hodnotený) na
tému socializácie cez optiku
rodovej rovnosti, za pomoci
splnomocnenca, organizácie, či
vyučujúceho.

Škola

Škola

Škola

Škola

Rodové
násilie a
šikanovanie

kategórie
6. SPOLOČENSTVÁ

Definuje rodovo podmienené
násilie v škole. Zhromažďuje a
oznamuje údaje o udalostiach,
týkajúcich sa tohto javu a spracuje
ich do štatistík. Kontaktuje MVO,
experta/tku v oblasti rodovopodmieneného a domáceho násilia.

Zdieľa údaje o udalostiach, týkajúcich
sa štatistík. Zabezpečí školenie
zamestnancov s využitím externých
agentúr, ako pracovať s dátami a ako
pracovať s násilím pri identifikácii
šikany, a podobne.

Škola má vypracovaný program
práce s násilím. Od multiinštitucionálnej spolupráce s
ostatnými úradmi, políciou, SPOSP.
Násilie sa chápe ako rodová
Zapojenie miestnej komunity - iných
nerovnosť. Každá škola by mala
škôl, rodičov, vedúcich / skupín
mať výhradne jedného
miestnej komunity.
pracovníka/čku (napríklad
splnomocnenec/kyna), ktorá by
poskytovala poradenstvo v oblasti
násilia, šikany, a pod.

Učitelia a vyučovanie

Učitelia a vyučovanie

Učitelia a vyučovanie

Učitelia a vyučovanie

Vyučujúci si prejdu komplexným
vzdelávaním (splnomocnenec,
organizácia) ktorí pripraví
workshop na tému násila a ako sú
najvhodnejšie postupy a sieťovanie
pomoci.

Vypracuje sa program zaoberajúci sa
problémami násilia, diverzity a
vzťahov, vrátane dostupnej podpory a
vzťahovej komunikácie.

Vyškolení učitelia implementujú
zabudovaný program, ktorí učí
pozitívne postoje a vzťahy, k
sebaúcte.

Pravidelne tento program, ktorý
schváli škola, vyhodnocujú, evalvujú
a nastavujú zlepšenia.

Úroveň: začiatočník

Úroveň 1: bronz

Úroveň 2: Striebro

Úroveň 3: zlato

Škola

Škola

Škola

Škola

Posúdiť, ako škola zapája rodiny a
skúmať nápady, týkajúce sa
zapojenia rodiny. Oznámiť rodičom
o tomto programe hneď na začiatku
škl. roka, počas prvého ZRPŠ.
Postupné informovanie cez TU.

Podelí sa o nápady, týkajúce sa
rodinných vzťahov so zamestnancami,
študentmi, rodičmi, zástupcami
rodičov v riadiacom orgáne a/alebo
asociáciou rodičov, učiteľov. Vypracuje
plán zdieľania zásad RR s komunitou.

Implementácia aktivít, týkajúcich sa
zapojenia rodiny. Zdieľa princípy
RR s komunitou. Vypracuje politiku,
týkajúcu sa spolupráce rodičov a
učiteľov v rodových otázkach - v
rodičovských skupinách.

Implementuje a reviduje politiku v
oblasti zapojenia rodiny a rodových
otázok. Prax zdieľaná so všetkými
zúčastnenými stranami a
komunitnými prepojeniami. Rodiny
a komunity prispievajú k rozvoju RR
v škole.

Učitelia a učiteľky

Učitelia a učiteľky

Učitelia a učiteľky

Učitelia a učiteľky

Prepojenia
so strednými
školami

Spolu s organizáciami, expertmi a
splnomocnencom zorganizujte
okrúhly stôl, kde budete diskutovať
o možných rôznych opatreniach na
zamedzenie nežiadúcich rodových
seterotypov v rodinách žiakov a
žiačok, aké iné programy majú iné
školy? Ako pracujú s rodičmi?

Diskutujte s kolegami o tom, ako sa
vysporiadať s rodovými otázkami
rodičov, stereotypmi, atď. Skúste
Identifikujte zamestnanca ako
zriadiť Informačné stretnutia pre
poradcu študentov pre otázky
rodičov o rodových stereotypoch alebo
rodovej rovnosti mimo školy.
rodovom násilí, ktoré žiakom ukladá
úlohu sledovať rodové stereotypy
doma.

Rozvíjajte politiku o tom, ako rodičia
a učitelia spolupracujú na rodových
otázkach - v rodičovských
skupinách .

Žiaci/čky a učenie sa

Žiaci/čky a učenie sa

Žiaci/čky a učenie sa

Podľa situácie a povedomí o
rodovej rovnosti v triede skúste
diskutovať so žiakmi a žiačkami o
ich situácii doma, v rodinom
prostredí (treba brať ohľad na
citlivosť témy a bezpečie žiakov a
žiačok).

Škola

Žiaci/čky a učenie sa

Školiť a menovať žiackych
poradcov pre žiakov/čky o
Žiaci a žiačky sledujú rodové
problémoch týkajúcich sa rodovej Založené skupiny žiakov sa učia s
stereotypy mimo školy / v komunite a
rovnosti v komunite (prípadne túto rovesníkmi.
diskutujú o nich.
oblasť môže nahradiť školský
poradca/kyňa).

Škola

Škola

Škola

Navrhnite vyučujúcim, aby okrem
povinných rodičovských združení
sa organizoval komunitné
stretnutia rodín, kde sa rodičia
pravidelno môžu bližšie zoznámiť,
spoznať, ukážte napr. spoločné
práce detí an projektoch RR, alebo
systém, ktorý deti spoločne navrhli
a pod. Skúste o tejto téme
disktovať, ponúknite dôverný
priestor pre jednotlivých rodičov

Spolupracuje napr. s jednou školou
Zistí existujúce prepojenia s ostatnými
na zdieľaní porozumenia a o tom,
školami a identifikujte osvedčené
ako možno prostredníctvom etáp
postupy, týkajúce sa prechodov na
rozvíjať myšlienky, týkajúce sa
stredné školy a gymnázia.
rodovej rovnosti.

Informácie o učebných osnovách a
osvedčených postupoch zdieľané s
ostatnými školami, strednými
školami a gymnáziami.

Učitelia a učiteľky

Učitelia a učiteľky

Učitelia a učiteľky

Pracujú individuálne s dostupnými
dátami a na základe záverov sa snažia
prispôsobiť budúci výber školy s
Vypracujte analýzu prechodu detí
ohľadom na RR. Organizujú v triedách
na budúcu školu (ako sa
jednotlivé semináre, kde sa budúce
rozhodovali, akú školu a na základe
školy prezentujú. Analyzujú budúce
čoho si vybrali)
školy z pohľadu RR (majú tam systém
RR? Ako s ním pracujú? Z toho
hľadiska je škola pre deti bezpečná?

Učitelia a učiteľky
Navrhnú spoločný projekt
prechodu na budúcu školu s
ohľadom na dáta a analýzu
budúcich škôl z pohľadu RR.

Pracujú individuálne s dostupnými
dátami a na základe záverov sa snažia
prispôsobiť budúci výber školy s
Vypracujte analýzu prechodu detí
ohľadom na RR. Organizujú v triedách
na budúcu školu (ako sa
jednotlivé semináre, kde sa budúce
rozhodovali, akú školu a na základe
školy prezentujú. Analyzujú budúce
čoho si vybrali)
školy z pohľadu RR (majú tam systém
RR? Ako s ním pracujú? Z toho
hľadiska je škola pre deti bezpečná?

Navrhnú spoločný projekt
prechodu na budúcu školu s
ohľadom na dáta a analýzu
budúcich škôl z pohľadu RR.

Kľúčová práca zamestnancov na
projektoch „prechodu“ na SŠ.

