
Zápis z 4. jednání pracovní skupiny 

projektu MAP II ORP Nové Město na Moravě

Název skupiny: Pracovní skupina pro rovné příležitosti

Den a místo jednání:
17.9. 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:

14.11. 2019, kancelář MAP (Poliklinika, Vratislavovo

náměstí 12, 592 31 NMnM).

Program jednání:

1. Seznámení s programem jednání

2. Rozbor postupu spolupráce realizačního týmu a pracovních skupin v případě schválení

aktivity PS pro financování

3. Hodnocení proběhlých aktivit

4. Akce pořádané v měsíci září, říjen, listopad 2019

5. Návrhy a konkretizace nových aktivit

6. Stanovení dalšího termínu schůzky

Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání II v území dopadu ORP Nové Město na Moravě“,
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Průběh jednání:

1. Seznámení s programem jednání

V úvodu setkání proběhlo velmi příjemné přivítání garantkou skupiny, která všechny členy

seznámila s průběhem jednání. Skupina byla při jednání doplněna o členy realizačního týmu

Ing. Kateřinu Kondýskovou – manažerku projektu, Mgr. Terezu Sáblíkovou – koordinátorku

projektu, Mgr. Martinou Skalníkovou - garantkou Pracovní skupiny pro financování a PhDr.

Ludmilu  Slánskou  –  koordinátorku  pracovních  skupin,  které  dodaly  další  informace

k probíhajícím a chystaným aktivitám a připojily se k diskusi.

2.  Rozbor  postupu  spolupráce  realizačního  týmu  a  pracovních  skupin  v případě

schválení aktivity PS pro financování

Členové  skupiny  byli  seznámeni  s postupem  spolupráce  realizačního  týmu  a  pracovních

skupin a v následné diskusi navrhli vytvořit evaluační dotazník pro účastníky workshopů -

vypracuje Mgr. Tereza Sáblíková.

3. Hodnocení proběhlých aktivit

Výstava Stop kyberšikaně od Alternátoru Třebíč - prostory ZŠ Bobrová, ZŠ Nové Město na

Moravě, Leandra Čecha 860, ZŠ Jimramov, prostory ZUŠ NMnM.

• Všichni členové se shodli na velmi dobře zvolených prostorech výstavy, kterou mohla

zhlédnout i široká veřejnost. Výstavou prováděla Mgr. Petra Svobodová, což přispělo

k jejímu velmi kladnému hodnocení.

• Téma  kyberšikany  se  v současné  době  jeví  jako  jedno  ze  základních  a  aktuálních

témat, s kterým je nutno nadále pracovat a začlenit do dalších aktivit.

4. Akce pořádané v měsíci září, říjen, listopad 2019

• Workshop „Angličtina od začátku“ - termín konání 2. 10. 2019 - 12.00 – 17.00 hod -

lektor Mgr. Sylvie Doláková, místo konání - klubovna č. 2 KD NMnM

• Zvládání mimořádných situací pro 2. stupeň ZŠ - termín konání 11. 10. 2019 - místo

konání - ZŠ Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 124
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◦ problematika první pomoci, bezpečnosti a zvládání mimořádných situací pro žáky

6. - 8. ročníků

◦ společnost  Progress  Rescue  týden  před  plánovanou  akcí  upřesní  podmínky

uskutečnění  akce  přímo na dané  škole,  nutno informovat  Policii  ČR,  příslušný

MU, rodiče o pořádané akci

• Benefice Portimo, o.p.s. - „Ostražitý v každém věku“ - beseda o rizicích v mediálním

světě - termín konání 25. 10. 2019 - 8.00 a 10.00 - cílová skupina žáci 2. stupně ZŠ,

odpolední blok pro veřejnost - 15.00 hod.

◦ podpoření akce vystavením plakátů, rozdání informačních letáků

• Workshop „Hodnocení a sebehodnocení žáků“ - termín konání 7. 11. 2019 – 8.00

◦ 14.00 hod -  lektor  Mgr.  Lenka Ondráčková,  místo konání -  klubovna č.  2 KD

NMnM

V rámci  diskuse  ohledně  připravovaných  akcí  vzešla  potřeba  podpořit  přihlašování

účastníků na dané akce a to např. vytvořením aktuálního adresáře možných účastníků.

5. Návrhy a konkretizace nových aktivit

• Jak pracovat efektivně s asistentem pedagoga na 1. a 2. stupni ZŠ

◦ workshop pro pedagogy pro kalendářní rok 2020

• Hry na chodník

◦ garantka  skupiny  představila  možnosti  využití  volných  ploch  školy,  chodeb

formou nástřiku her k rozvoji dětské motoriky

- členové skupiny dostali za úkol připravit si na příští setkání další možné aktivity v případě

nedočerpání finančních prostředků v daném kalendářním roce
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6. Stanovení dalšího termínu schůzky

Pracovní  skupina  pro  rovné  příležitosti  se  sejde  na  svém  5.  setkání 14.  listopadu  2019

v prostorách kanceláře MAP II.

V Novém Městě na Moravě, dne 17. 9. 2019

Vypracovala: Mgr. Martina Svrčková
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