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

 

Název skupiny: Pracovní skupina pro rovné příležitosti

Den a místo jednání: 15. 9. 2020, Arboretum Nové Město na Moravě

Přítomní členové: Mgr. Petra Svobodová, Mgr. Ivona Čermáková, 

Mgr. Hana Knapčoková, Mgr. Martina Svrčková, 

Mgr. Alena Beranová, Ing. Tomáš Pospíšil

Omluvení členové:

Nepřítomní členové:

Den a místo následného jednání: 10. 11. 2020, 15:00, kancelář MAP

  

Program jednání:

 Seznámení s programem jednání

 Organizační záležitosti - analýza, podněty, zpětné vazby od škol

 Změny plánovaných aktivit

 Film V síti

 Stanovení dalšího termínu schůzky

  

Průběh jednání:

 Seznámení s programem jednání

Dohodli  jsme se na dodržování bezpečnostních hygienických pravidel.  Skupina byla při jednání
doplněna  o  členy  realizačního  týmu  Ing.  Kateřinu  Kondýskovou  –  manažerku  projektu,
koordinátorku projektu Mgr. Lenku Šmardovou a koordinátorku pracovních skupin PhDr. Ludmilu
Slánskou.  
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2. Organizační záležitosti

Hodnotili  jsme  proběhlé  aktivity  a  plánovali  následné,  s  tím,  že  vše  bude  potřeba  přizpůsobit
momentální situaci vzhledem k opatřením proti šíření Covid -19. 

 Beranová   - hodnocení semináře Mgr. Ondráčkové - Prevence předcházení školní neúspěšnosti

A. Beranová  - hodnocení + program semináře PaeDr. Z. Martínek - Jak nevychovat z dítěte oběť či
agresora.

PhDr. Ludmila Slánská otevřela téma jak získávat zpětnou vazbu od škol, podněty - pro potřebu
analýzy PS pro rovné příležitosti. Jakou formou a čeho konkrétně by se měla získaná data týkat.
Došli jsme k závěru, že bude nejvhodnější použít zjednodušenou formu SWOT analýzy, obdobu
dotazníku při seminářích pro každého účastníka. Zjistíme tím pozitiva, negativa, očekávání i kritiku.
Mgr. Čermáková se dobrovolně přihlásila ke zhodnocení zjištěného.  Ing. Kateřina Kondýsková
vytvoří návrh na tuto formu dotazníku. 

Zpětná vazba od kolegů ze škol na aktivity plánované PS pro rovné příležitosti je velmi pozitivní.

3. Změny plánovaných aktivit

 Zvládání mimořádných situací pro 2. stupeň ZŠ, společnost Progres Rescue - termín pro
ZŠ Leandra Čecha nutno přesunout, peníze lze také “přesypat” (nápad: ZŠ Bobrová by 
absolvovala v podzimní termín místo ZŠ Leandra Čecha).

 Preventivní programy pro 1. stupeň ZŠ, prevence úrazů popálením, organizace 
Popálky - podzimní termíny se momentálně domlouvají

 Když Alenka stůně - znovu se rozesílá MŠ

 

4. Film V síti 

3 varianty filmu: 12+, 15+ a 18+. Verze 18+ je již zařazena do programu KD na 6. 10. 2020 v 19

hod.  NKZ  počítají  s  tím,  že  proběhne  diskuse  po  promítnutí  tohoto  filmu.  PS  zařídí  vhodné

odborníky, kteří se k tématu vyjádří (lektorné 195,-Kč/hod). Následnou aktivitou po zhlédnutí filmu

by mohlo být uspořádání semináře týkající se bezpečného pohybu v kyberprostoru. 

Varianta  pro  školy  nyní  není  momentálně  možná,  brání  se  hromadným aktivitám  vzhledem  k

současné situaci. Bylo by však možné varianty 12+ a 15+ promítat pro veřejnost, může tak přijít

rodič i dítě. V tomto případě budou distribuovány letáky do škol. Termín 19. 10. 2020, varianta 12+

v 16.00 hod a následná diskuse, varianta 15+ v 18.00 hod a následná diskuse. Finanční kalkulace -
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5.000,- Kč za obě verze filmu + lektorné pro diskutující - 5 hod (zatím domluva s Mgr. Slámou a

Mgr. Svobodovou).

 

 Nové nápady:

 Abstinent

nový preventivní film, možnost zakoupit a zpřístupnit všem školám - nyní mimořádná cena 1.990,-

Kč

Nápady z předchozích setkání:

 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”

5. Stanovení dalšího termínu schůzky 

Pracovní skupina pro rovné příležitosti  se sejde na svém 9. setkání 10. listopadu 2020 v  15,00

hodin v prostorách kanceláře MAP II.

 

 

 

V Novém Městě na Moravě, 20. 9. 2020

Vypracovala Mgr. Petra Svobodová
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