
Zápis z 2. jednání pracovní skupiny 

projektu MAP II ORP Nové Město na Moravě

Název skupiny: Pracovní skupina pro rovné příležitosti

Den a místo jednání: 9. dubna 2019, Kafé 133 Nové Město na Moravě

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: 28. května 2019

Program jednání:

1. Ujasnění strategie pracovní skupiny pro rovné příležitosti

2. Informace o aktivitách, které již probíhají, anebo v brzké době proběhnou

3. Návrhy dalších konkrétních aktivit

Průběh jednání:

1. Členové Pracovní skupiny pro rovné příležitosti si ujasnili základní informace o projektu

MAP II i strategii a plány své pracovní skupiny s přítomnými pracovníky realizačního týmu

– Ing. Kateřinou Kondýskovou, manažerkou projektu MAP II a Mgr. Martinou Skalníkovou,

garantkou Pracovní skupiny pro financování MAP II. Ozřejmili jsme si některé body manuálu

a metodiky MAP II v návaznosti na předchozí MAP a možnosti a prodiskutovali možnosti

současného projektu.
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2. Již naplánované aktivity, zrealizované v     nejbližší době  :

− Workshop pro asistenty pedagoga, lektoruje Mgr. et Mgr. Ivona Čermáková, proběhne

18. dubna 2019 v klubovně č. 1 v Kulturním domě v NMnM od 8:00 do 12:00 hod;

− putuje  výstava  Stop  kyberšikaně  od  Alternátoru  (Třebíč),  bude  vystavena  v ZŠ

Bobrová, ZŠ Leandra Čecha v NMnM a v prostorách ZUŠ NMnM, průvodcem Mgr.

Petra Svobodová.

3. Návrhy na budoucí konkrétní aktivity:

− Zvládání mimořádných situací ve školách, Progress Rescue - dobré reference, cena

v závislosti na počtu žáků ve škole (200 žáků, 12 - 15 lektorů, 35.000,- Kč)

− PaedDr. Zdeněk Martínek, speciální pedagog, etoped - workshop na téma ADHD,

smíšené skupiny, cílová skupina pedagogové a rodiče;

− Mgr. Jiří Halda, speciální pedagog - workshop na téma problematiky výchovy dětí,

cílové skupina pedagogové;

− Popálky o.p.s., Bc. Jana Lacinová, organizace pomáhající popáleným dětem a jejich

rodinám  –  preventivní  a  vzdělávací  programy  zaměřené  na  snížení  a  závažnost

popálenin, cílová skupina děti MŠ, ZŠ i rodiče;

− EDU PRAXE, Mgr. Lenka Ondráčková – semináře na téma mediální výchova; péče

o děti nadané, mimořádně nadané; práce s diferenciovanou třídou; prevence a řešení

školní neúspěšnosti; hodnocení a sebehodnocení žáků;

− Seznámení  s metodou Reuvena  Feuersteina  v praxi -  ZŠ  Bobrová  pořádá

pravidelné ukázkové semináře.

Návrhy (nápady bez konkrétní představy) na možné budoucí aktivity: 

− Teambuilding – pro kolektiv pedagogů ze škol, nabízí  Zámek Žďár nad Sázavou

(zkušební vzorek př. členové PC pro rovné příležitosti)

− možnost doučování potřebných žáků

− Sdílení dobré praxe – setkávání výchovných poradců a metodiků prevence 

− Mgr. Robert Čapek
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− Návrhy na tématiku záškoláctví, šikana, vztahy ve třídě apod.

− PhDr. Marek Herman

− sebepoškozování

− kritické myšlení

Probírána  možnost  realizace  seminářů,  workshopů či  besed  v prostorách či  školách mimo

NMnM.  Vyvstává  otázka  dostupnosti  a  tím  i  účasti  na  aktivitách  včetně  problematiky

cesťáků.

Finanční rámec aktivit je na 1 rok pro všechny 4 pracovní skupiny  cca 500.000,- K.

4.  Další  setkání  PS pro rovné příležitosti  proběhne  28.  května 2019,  místo  setkání  bude

upřesněno.

V Novém Městě na Moravě, 17. 4. 2019

Vypracoval: Ing. Tomáš Pospíšil, člen PS
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