
Zápis z 3. jednání pracovní skupiny 

projektu MAP II ORP Nové Město na Moravě

Název skupiny: Pracovní skupina pro rovné příležitosti

Den a místo jednání:
28.5. 2019, kancelář MAP (Poliklinika, Vratislavovo

náměstí 12, 592 31 NMnM).

Přítomní členové:

Mgr. Petra Svobodová – odborný garant II. úrovně

Mgr. Ivona Čermáková – člen PS

Mgr. Hana Knapčoková – člen PS

Ing. Tomáš Pospíšil – člen PS

Mgr. Martina Svrčková – člen PS

Mgr. Alena Beranová – člen PS

Omluvení členové: -

Nepřítomní členové: -

Den a místo následného 

jednání:

24.9. 2019, kancelář MAP (Poliklinika, Vratislavovo

náměstí 12, 592 31 NMnM).

Program jednání:

1. Seznámení s programem schůzky

2. Sjednocení zápisů z jednání

3. Předání informací ze setkání garantů

4. Seznámení s výsledky jednání PS pro financování

5. Návrhy a konkretizace nových aktivit

6. Stanovení dalšího termínu schůzky
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Průběh jednání:

1. Seznámení s programem schůzky

Garantka skupiny přivítala všechny členy PS, představila průběh jednání. Skupina byla při

jednání  doplněna  o  členy  realizačního  týmu  Ing.  Kateřinu  Kondýskovou  –  manažerku

projektu,  Mgr.  Terezu Sáblíkovou – koordinátorku projektu a  PhDr.  Ludmilu  Slánskou –

koordinátorku pracovních skupin, které dodaly další informace k probíhajícím a chystaným

aktivitám a připojily se k diskusi.

2. Sjednocení zápisů z jednání

Garantka spolu se členkami realizačního týmu dodala šablonu s informacemi a prodiskutovala

s PS způsob záznamu zápisu z jednání PS.

3. Předání informací ze setkání garantů

Skupina prodiskutovala informace z jednání garantů o finančním rozpočtu projektu. Zabývala

se prioritami a cíly projektu, indikátory pro možnost nastavení jednotlivých aktivit.

4. Seznámení s výsledky jednání PS pro financování

Aktivita  Zvládání  mimořádných  situací  byla  posouzena jako vhodná,  k její  realizaci  bude

uvolněno 70 000,- Kč pro dvě plně organizované školy MAPu ročně. Aktivita Workshop –

proškolení asistentů pedagoga byla zrealizována. Aktivita Workshopy pro rodiče a pedagogy

byla posouzena jako vhodná, bude realizována v rozmezí let 2020/2021 (Zdeněk Martínek)

a 2020 (Jiří Halda).

5. Návrhy a konkretizace nových aktivit

 Zvládání  mimořádných  situací  pro  druhý  stupeň  ZŠ   –  zodpovídá  Mgr.

Knapčoková.  V současnosti  je  v oblasti  MAPu  5  plně  organizovaných  škol  různé

velikosti a s různě velkým počtem žáků. Firma Progress Rescue nezohledňuje slevu

při  menším počtu žáků (počet  lektorů je  stejný  pro různě velké školy).  Firma cílí

aktivitu na pedagogy a žáky 2. stupně. Ale, aby byli preventivně pokryti všichni žáci,

navrhuje  skupina  aktivitu  firmy Progress  Rescue  pro  celkově  7  realizací  po  dobu

trvání projektu takto:
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ZŠ Vratislavovo náměstí – realizace pro 4., 5., 6. ročníky a realizace pro 7., 8., 9. ročníky 

(2 x 35 000,- Kč) – termín realizace 2019.

ZŠ Leandra Čecha – realizace pro 4., 5., 6. ročníky a realizace pro 7., 8., 9. ročníky 

(2 x 35 000,- Kč) – termín realizace 2020.

ZŠ Bobrová – realizace pro 2. stupeň, případně dle počtu žáků doplnit nižšími ročníky 

(1 x 35 000,- Kč) – termín realizace 2021.

ZŠ Sněžné – realizace pro 2. stupeň, případně dle počtu žáků doplnit nižšími ročníky 

(1 x 35 000,- Kč) – termín realizace 2021.

ZŠ Jimramov – realizace pro 2. stupeň, případně dle počtu žáků doplnit nižšími ročníky 

(1 x 35 000,- Kč) – termín realizace 2022.

PS bude jednat s realizátorem o případné možnosti množstevní slevy.

Celkový rozpočet: 245 000,- Kč (7 realizací).

 Zvládání  mimořádných  situací  pro  první  stupeň  ZŠ,    Popálky  o.  p.  s.   –  PS

vyhodnotila  jako  vhodnou  nabízenou  aktivitu  o.  p.  s.  Popálky  k doplnění  ošetření

mladších žáků ZŠ. Jedná se o program, který seznámí interaktivní formou mladší žáky

s prevencí  proti  popáleninám a  základy  první  pomoci.  Aktivita  by  byla  nabídnuta

malotřídním školám, prvnímu stupni plně organizovaných škol (žáci 1. – 3. ročníku,

kteří  neprojdou aktivitou  popsanou v bodě a),  ZŠ Malá (zde pro specifičnost  žáků

skupina  počítá  se  dvěma programy tak,  aby byli  preventivně  ošetřeni  žáci  1.  –  9.

třídy).  Pokud FS shledá  aktivitu  jako vhodnou,  PS potřebuje  vědět,  kolik  by bylo

možno uvolnit na financování do konce roku 2019. Preventivní program pro ZŠ stojí

1.400,-Kč + 6,-Kč/km, sídlo organizace je ve Žďáře nad Sázavou.

Celkový  rozpočet:  47  600,-  Kč  (34  realizací)  během  celého  období  projektu  MAP  II,

počítáno bez cestovného.
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                  Zvládání  

mimořádných situací pro děti v     MŠ ve věku 4 – 6 let, Prevence a první pomoc  

Český  červený  kříž –  Pro  nejmladší  děti  vyhodnotila  PS  jako  vhodný  nástroj

k ošetření  prevence  mimořádných  situací  a  nácvik  první  pomoci  v dětském  věku

program nabízení  ČČK Když Alenka stůně.  Program při  jedné  realizaci  počítá  se

skupinou 15 – 20 dětí ve věku 4 – 6 let. PS navrhuje celkově 20 realizací programu.

Pokud FS shledá aktivitu  jako vhodnou, PS potřebuje vědět,  kolik by bylo možno

uvolnit na financování do konce roku 2019.

Celkový rozpočet: 30 000,- Kč (20 realizací) během celého období projektu MAP II.

Při  podpoře  a  realizaci  bodu  a,  b,  c  by  došlo  k pokrytí  prevence  rizikového  chování

a zvládnutí dovednosti chování v mimořádných situací u dětí všech věkových skupin ve škále

institucionalizovaného vzdělávání MŠ a ZŠ včetně malotřídních škol.

 Workshop pro žáky druhého stupně a širokou veřejnost, Fake News a kritické  

myšlení, Vojtěch Bruk – V rámci podzimní benefice o. p. s. Portimo by se MAP II

stalo  spoluorganizátorem  dopolední  aktivity  pro  žáky  7.,  8.,  9.  tříd  (2  realizace

programu) a odpolední aktivity pro širokou veřejnost zaměřených na kritické myšlení

a  schopnost  rozpoznání  relevantnosti  informací  ve  virtuálním  prostoru  internetu

a médií všeobecně.

Celkový rozpočet: 12 000,- Kč, (3 realizace) 25. 10. 2019.

 Workshop  pro  pedagogy  –  Edupraxe  s.  r.  o.,  Mgr.  Lenka  Ondráčková   –

Hodnocení  a  sebehodnocení  žáků  –  workshop  pro  pedagogy  zaměřený  na  velmi

aktuální téma vzhledem k probíhající inkluzi. Seminář v délce 8 hodin pro skupinu až

20 pedagogů ze všech škol náležících k projektu MAP II.

Celkový rozpočet: 12 000,- Kč, realizace 7. 11. 2019.
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 Workshop  Mgr.  Jiřího  Haldy  pro  rodiče  a  pedagogy   –  Workshop  je  již

odsouhlasen  FS s rozpočtem 8.  000 +  DPH,  téma bude upřesněno  (školní  zralost,

agrese, komunikace ve školním i rodinném prostředí).

Celkový rozpočet: 10 000,- Kč, realizace 14. 2. 2020.

 Workshop  pro  ředitele  škol,  výchovné  poradce,  školní  psychology,  školní  

speciální  pedagogy – Edupraxe s.  r.  o.,  Mgr.  Lenka Ondráčková –  Workshop

zaměřený na aktuální téma prevence a řešení školní neúspěšnosti pro ředitele škol a

členy školních poradenských pracovišť.

Celkový rozpočet: 12 000,- Kč, realizace květen 2020.

 Workshop PaedDr. Zdeňka Martínka po pedagogy a rodiče   –  Odpolední setkání,

jehož téma bude ještě PS upřesněno. Aktivita je již schválena FS s rozpočtem 8 000,-

Kč.

Celkový rozpočet: cena čtyřhodinového semináře: 5 000,- Kč, realizace 3. 9. 2020

 Workshop  PaedDr.  Zdeňka  Martínka  po  pedagogy   –  Celodenní  osmihodinový

seminář věnovaný aktuálním tématům ve školství všech stupňů.

Celkový rozpočet: cena osmihodinového semináře pro pedagogy 8 000,- Kč, realizace 27. 8.

2021 (přípravný týden)

6. Stanovení dalšího termínu schůzky

Pracovní  skupina  pro  rovné  příležitosti  se  sejde  na  svém  4.  jednání  v 24.  září  2019

v prostorách kanceláře MAP II.

V Novém Městě na Moravě, dne 30. 5. 2019

Vypracovala: Mgr. Ivona Čermáková
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