
Zápis z 6. jednání pracovní skupiny 

projektu MAP II ORP Nové Město na Moravě

Název skupiny: Pracovní skupina pro rovné příležitosti

Den a místo jednání:
18. 2. 2020, 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:

5. 5. 2020, kancelář MAP (Poliklinika, Vratislavovo

náměstí 12, 592 31 NMnM).

Program jednání:

1. Seznámení s programem jednání

2. Organizační záležitosti

3. Hodnocení proběhlých aktivit za uplynulé období

4. Akce pořádané v měsíci březen, duben, květen 2020

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“,

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



Průběh jednání:

1. Seznámení s programem jednání

V úvodu  setkání  proběhlo  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 a PhDr. Ludmilu Slánskou – koordinátorku pracovních skupin, které dodaly další

informace k probíhajícím a chystaným aktivitám a připojily se k diskusi.

2. Organizační záležitosti

Členové  skupiny  byli  informováni  o  administrativních  záležitostech  týkajících  se  zápisu

z jednání, plánování a hodnocení aktivit a používání logotypu. Členové pracovní skupiny pro

rovné  příležitosti  byli  seznámeni  s činností  ostatních  skupin.  Diskutovali  nad  propojením

aktivit s činností a potřebami zapojených škol.

3. Hodnocení proběhlých aktivit za uplynulé období

• 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

Workshop  zaměřený  na  pedagogické  pracovníky  byl  zdařilý,  účastníky  hodnocen  velmi

pozitivně. S Mgr. Lenkou Ondráčkovou budeme spolupracovat i při plánování dalších aktivit.

• Workshop „FIE – Feuersteinovo instrumentální obohacování“ 

termín konání: 12. 12. 2019, 14.00 - 16.00 hod

lektor: Mgr. Ivona Čermáková, Mgr. Jaroslav Strnad, 

místo konání: klubovna č. 2 KD NMnM
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Realizátory byli zástupci ze ZŠ Bobrová, kteří seznámili účastníky workshopu s metodou FIE,

což je metoda práce využívaná primárně pro děti s deficitem v kognitivní  oblasti,  pro děti

z odlišného sociokulturního prostředí aj. 

• Workshop „Sociální dovednosti“ 

termín konání: 12. 12. 2019, 8.00 - 14.00 hod

lektor: Mgr. Jiří Halda 

místo konání: klubovna č. 2 KD NMnM

O tento workshop byl velký zájem ze stran nejen pedagogů, ale i ostatní veřejnosti. 

Členové  PS krátce  zhodnotili  jednotlivé  realizované  aktivity  navržené  pracovní  skupinou.

Shledali všechny jako zdařilé a velmi dobře organizačně zajištěné. Došlo ke zvýšení počtů

účastníků  jednotlivých  akcí.  Problémem  zůstává  zapojení  většího  počtu  pedagogů

z jednotlivých  škol,  neboť  jejich  účast  je  často  ovlivněna  komplikacemi  při  zajišťování

suplování. Proto budeme hledat další možnosti - semináře pro pedagogy se pokusíme zajistit

v odpoledním čase, v době prázdnin apod. 

4. Akce pořádané v měsíci březen, duben, květen 2020

• Popálky - prevence úrazů popálením pro 1. stupeň ZŠ 

termín konání: jaro 2020

místo konání: ZŠ Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 860

• Zvládání mimořádných situací pro 2. stupeň ZŠ 

termín konání: 20. 5. 2020

místo konání: ZŠ Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 860

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.
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• Workshop „Prevence a řešení školní neúspěšnosti“

termín konání: 26. 5. 2020, 12.00 - 18.00 hod

lektor: Mgr. Lenka Ondráčková

místo konání: klubovna č. 2 KD NMnM

5. Návrhy a konkretizace nových aktivit

• Respektovat a být respektován 

Lektorují  manželé  Kopřivovi,  autoři  stejnojmenné  publikace  dokazující,  jak  blízko  má

svobodné vzdělávání k liberálnímu pojetí výchovy. Stěžejním bodem této knihy je respekt,

který je aplikován na mezilidské vztahy, především mezi rodiči a dětmi.

Workshop (šestidenní cyklus) pro pedagogy pro 25 účastníků

cena 78 000 Kč + ubytování lektorů

termíny: 17. – 18. 4. 2021

15. – 16. 5. 2021

5. – 6. 6. 2021

• Dokument „V síti“

Všichni  členové  skupiny  projevili  zájem  o  realizaci  dokumentárního  filmu  pro  žáky

zapojených škol.  Film je  zaměřen na prevenci  zneužívání  dětí  na internetu.  Novoměstská

kulturní  zařízení  budou  mít  k dispozici  film  cca  v květnu  2020  a  bylo  by  možné  jej

promítnout společně s následnou diskusí (programem).

• Výchovný hudební pořad  

Garantka  skupiny  představila  možnost  realizace  hudebního  pořadu  s  Ivem  Batoušem

JUMPING DRUMS.

• Workshopy zaměřené na inkluzivní vzdělávání 

určeny pro veřejnost
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Navrhovaná spolupráce při realizaci:

PPP, SPC

Portimo

Mudr. Tomáš Havelka – akreditovaný seminář - ADHD

6. Stanovení dalšího termínu schůzky

Pracovní skupina pro rovné příležitosti se sejde na svém 7. setkání 5. května 2020 v 15,00

hodin v prostorách kanceláře MAP II. 

V Novém Městě na Moravě, 21. února 2020

Vypracovala: Mgr. Hana Knapčoková
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