
Zápis z 5. jednání pracovní skupiny 

projektu MAP II ORP Nové Město na Moravě

Název skupiny: Pracovní skupina pro rovné příležitosti

Den a místo jednání:
14. 11. 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:

18. 2. 2020, kancelář MAP (Poliklinika, Vratislavovo

náměstí 12, 592 31 NMnM).

Program jednání:

1. Seznámení s programem jednání

2. Návrhy a konkretizace nových aktivit

3. Zhodnocení proběhlých aktivit

4. Zhodnocení činnosti PS

5. Návrh na čerpání zůstatku finančních prostředky

6. Stanovení dalšího termínu schůzky

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

registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009720



Průběh jednání:

1. Seznámení s programem jednání

V úvodu  schůzky  přivítala  garantka  pracovní  skupiny  Mgr.  Petra  Svobodová  její  členy

a zároveň  manažerku  projektu  Ing.  Kateřinu  Kondýskovou.  Všechny  přítomné  seznámila

s programem  jednání.  Členové  skupiny  garantce  gratulovali  k profesnímu  růstu,  garantka

seznámila  členy s novou kontaktní  emailovou adresou a  pohovořila  o  využití  předchozích

pracovních  zkušeností  v nové  pracovní  pozici.  Tyto  inspirovaly  členy  pracovní  skupiny

k úvahám o alternativní organizační podobě jednání pracovní skupiny, kterou budou i nadále

zvažovat.

2. Návrh a konkretizace nových aktivit

Mgr.  Ivona  Čermáková  navrhla  využití  zkušeností  ZŠ  Bobrová  s metodou  „FIE  –

Feuersteinovo instrumentální obohacování“, což je metoda práce využívána primárně pro děti

s deficitem  v kognitivní  oblasti,  dále  pro  děti  z odlišného  sociokulturního  prostředí  aj.

U zapojených  žáků  pozorují  kvalitativní  posun  např.  v oblasti  logického  myšlení

a argumentace. Metodu lze zařadit přímo do ŠVP nebo ji využít v rámci volnočasové aktivity

ve  škole.  ZŠ Bobrová spolupracuje  s Člověkem v tísni.  1x měsíčně  realizují  seznamovací

workshopy o metodě pro veřejnost a proto jsou ochotni zrealizovat jej bezplatně v rozsahu

2 hodin pro veřejnost a školy zapojené do MAP II přímo v Novém Města n. M.

Členové  PS  tuto  nabídku  vítají,  o  workshop  mají  zájem,  potvrzený  termín  12.  12.  2019

ve 14,00  –  16,00  (dle  prostorových  možností  Kulturního  domu  NMNM,  zajistila

K. Kondýsková).

Vzdělávací seminář Edupraxe „Prevence a řešení školní neúspěšnosti“ navrhujeme zrealizovat

v  odpoledním čase  12,00  –  18,00  hodin  (preference  účastníků  posledního  semináře).

Navrhujeme termíny 5. 5., 19. 5. nebo 26. 5. 2020. Upřesněno bude dle možností lektorky

(zjistí  A.  Beranová)  a  prostorových  možností  Kulturního  domu  NMNM  (zjistí

K. Kondýsková).  V případě,  že  by  nebyla  volná  klubovna,  lze  seminář  zrealizovat

v prostorách základní školy. 
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Ing.  Tomáš  Pospíšil  navrhuje  znovu  zvážit  využití  interaktivního  divadelního  představení

„Dýchej“ ze Žďáru nad Sázavou zabývajícího se tématem šikany. Představení je realizováno

vždy pro jeden třídní kolektiv 8. – 9. ročníků. Původní herecké obsazení bylo zárukou velmi

intenzivního  prožitku,  kvality  díla  a  následného  preventivního  efektu  na  třídní  kolektiv.

Vzhledem  k novému  hereckému  obsazení  a  vysoké  finanční  náročnosti  (cca

5000,-/představení) se členové PS rozhodli vyčkat, jak se osvědčí nové nastudování. 

3. Hodnocení proběhlých aktivit

Členové  PS krátce  zhodnotili  jednotlivé  realizované  aktivity  navržené  pracovní  skupinou.

Shledali  všechny  jako  velmi  zdařilé,  organizačně  velmi  dobře  zvládnuté,  lektorsky  velmi

kvalitně zajištěné. Jakou jedinou slabou stránku vidí členové i manažerka nižší účast z řad

pedagogů i veřejnosti. Nižší návštěvnost ovšem koresponduje s předchozími zkušenostmi škol

– zájem rodičů je vždy velmi nízký, účast pedagogů je často ovlivněna komplikacemi při

zajišťování  suplování.  Proto  budeme  hledat  jiné  cesty  propagace  aktivit,  např.  oslovení

dalších skupin emailem, semináře pro pedagogy nabídneme v odpoledním čase aj.

Podrobnější zhodnocení provedou jednotliví členové takto:

Mgr. Petra Svobodová – STOP kyberšikaně (Alternátor Třebíč)

Mgr. Hana Knapčoková – Zvládání mimořádných situací (Progress Rescue)

Ing. Tomáš Pospíšil – Ostražitý v každém věku – Fake news (Vojtěch Bruk)

Mgr. Alena Beranová – Hodnocení a sebehodnocení žáků (Edupraxe)

Formu a termíny vyhodnocení  jednotlivých  aktivit  zašle  členům manažerka  Ing.  Kateřina

Kondýsková. 

4. Zhodnocení činnosti PS

Členové skupiny, garantka i manažerka hodnotí činnost skupiny jako velmi efektivní – daří se

realizovat  vysoký počet  aktivit,  jejich  organizace  zatím probíhá  hladce,  jednotlivá  setkání

skupiny probíhají ve velmi příjemné a přátelské atmosféře .
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5. Návrh na čerpání zůstatku finančních prostředků

Pracovní  skupina  navrhuje  vyčerpat  zbylé  finanční  prostředky v rámci  DPP pro  tvůrce  či

moderátory „mezigeneračního a dětského kvízu“ (p. Kulková, p. Šimek). 

6. Stanovení dalšího termínu schůzky

Pracovní skupina pro rovné příležitosti se sejde na svém 6. setkání 18. února 2020 v 15:00

hodin v prostorách kanceláře MAP II. 

V Novém Městě na Moravě, 20. listopadu 2019

Vypracovala: Mgr. Alena Beranová
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