
 Zápis z jednání pracovní skupiny MAP II ORP Nové Město na Moravě
 

Název skupiny: Pracovní skupina pro rovné příležitosti

Den a místo jednání: 5. května 2020, kancelář MAP II Nové Město na 
Moravě

Přítomní členové: Mgr. Petra Svobodová, Mgr. Ivona Čermáková, 
Mgr. Hana Knapčoková, Mgr. Martina Svrčková, 
Mgr. Alena Beranová

Omluvení členové: Ing. Tomáš Pospíšil,

Nepřítomní členové:

Den a místo následného jednání: 15. 9. 2020, kancelář MAP II Nové Město na 
Moravě

 
 
Program jednání:
 

1. Seznámení s programem jednání
2. Organizační záležitosti 
3. Změny v období epidemiologických opatření
4. Krovonavirový zpravodaj
5. Aktualizace Akčního plánu MAP II na rok 2020/21
6. Rovné příležitosti v rámci všech ZŠ - odejmutí tělocvičny
7. Stanovení dalšího termínu schůzky

 
 
Průběh jednání:
 

1. Seznámení s programem jednání

Členové  PS   přivítali  osobní  setkání.  Dohodli  jsme  se  na  dodržování  bezpečnostních
hygienických pravidel.  Skupina byla při  jednání  doplněna o členy realizačního týmu Ing.
Kateřinu  Kondýskovou  –  manažerku  projektu  a  přítomným  byla  představena  nová
koordinátorka projektu Mgr. Lenka Šmardová.  

 
 



2. Organizační záležitosti
 

Je třeba aktualizovat  roční akční  plán MAP II, který 19. 5. bude schvalovat PS finanční.
Rozhodli jsme se vycházet ze své Strategie Pracovní skupiny pro rovné příležitosti, kterou
jsme vytvořili v počátku projektu budeme ji průběžně doplňovat dle aktuálních potřeb.
V případě workshopu  Mgr. Lenky Ondráčkové z Edupraxe “Prevence a řešení školní
neúspěšnosti” zůstává termín nezměněn - 25. 5. 2020 od 12.00 - 18.00 hodin v KD Nové
Město na Moravě, učebna č. 1; 
PaeDr.  Zdeněk  Martínek,  termín  také  zachován  -  3.  10.  2020,  rezervován  Gobelínový
salonek (pro rodiče i pedagogy). 

 
3. Změny v období epidemiologických opatření
 
● Zvládání mimořádných situací pro 2. stupeň ZŠ, společnost Progres Rescue - termín pro 

ZŠ Leandra Čecha nutno přesunout na podzim 2020

● Preventivní programy pro 1. stupeň ZŠ, prevence úrazů popálením, organizace 
Popálky - termíny přesunout na podzim 2020

 
4. Koronavirový zpravodaj 

-  materiál  vznikl jako reakce na současnou situaci - sdílení dobré praxe + praktické rady,
nápady, jak pomoci potřebným rodinám (jedincům) pro zachování rovných příležitostí  ve
výuce.
Doplnění od organizace Portimo, o.p.s. - bylo zprostředkováno doučování pro 2 žáky (jeden s
PAS), 1 ks PC je zapůjčen do rodiny (stále shání další a hledají možnosti).
 
 

5. Aktualizace Akčního plánu MAP II na rok 2020/21 - návrhy a konkretizace 
nových aktivit

Současná situace přinesla pro školy a jednotlivé pedagogické pracovníky spoustu změn, čímž
se posunuly také potřeby pro učitele, na což reaguje námi zaktualizovaná Strategie PS pro 
rovné příležitosti (viz příloha).   

● Digitalizace školství  - přidali jsme tento bod, kterému se hodláme věnovat z 
několika různých pohledů a pojetí. Jednak považujeme za důležité ošetření a 
proškolení pedagogů v tom směru, tedy jak využívat jednotlivé technologické nástroje
ke kvalitní výuce (ať už distanční či standardní). A nadále pokládáme za podstatné 
ošetření dětí (především, nově, i prvostupňové) při častějším nekontrolovaném 
pohybu v kyberprostoru. 

● Zvládání stresových situací - pro pedagogy i rodiče

Nápad na konkrétní aktivity:

● 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 film k dispozici, bylo by možné jej promítnout 
společně s následnou diskusí (programem). 

● Workshopy zaměřené na zvládání stresu:
“Jak nevyhořet”: Mgr. Martin Pírko 
“Stres, relaxace, jak prožít spokojený život a jak se nezbláznit v profesi učitele”: Dr. 
Lidmila Pekařová
“Relaxační techniky nejen při výuce”

● Mgr. Sláma nabízí spolupráci s MAP II

● Nákup relaxačních pomůcek do tříd (př. relaxační podložky na sezení) - 
doporučujeme nákup pro 3. třídy ZŠ - nejnáročnější období pro žáky v rámci výuky 
na 1. stupni. Při částce 3.000,-Kč na třídu a nabídce pro všechny třetí ročníky je 
finanční kalkul 60.000,-Kč (20 x 3.000,-)
  

6. Rovné příležitosti v rámci všech ZŠ - odejmutí tělocvičny
V rámci Strategie pracovní skupiny rovných příležitostí je jednou z položek, ke které jsme se
zavázali,  podpora škol,  jež  mají  určité  znevýhodnění.  Jako velké  znevýhodnění  vnímáme
odejmutí  tělocvičny  jedné  z  novoměstských  škol  -  ZŠ  Leandra  Čecha.  PS  pro  rovné
příležitosti  se  tímto  jednoznačně  staví  pro stav,  kdy každá  škola  může volně  disponovat
tělocvičnou pro své účely, tak jak tomu bylo doposud. Podporujeme plně návrh Školské rady,
aby, tělocvična nebyla odejmuta škole, která se navíc prezentuje jako škola sportovní. 

7. Stanovení dalšího termínu schůzky 
Pracovní skupina pro rovné příležitosti se sejde na svém 8. setkání 15. září 2020 v  15,00
hodin v prostorách kanceláře MAP II.
 

 
 
V Novém Městě na Moravě, 16. 5.  2020
Vypracovala Mgr. Petra Svobodová
 
 

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

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


