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

 

Název skupiny: Pracovní skupina pro rovné příležitosti

Den a místo jednání: 13. 4. 2021, kancelář MAP II 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: 8. 6. 2021, kancelář MAP II Nové Město na 

Moravě

  

Program jednání:

 

1. Seznámení s programem jednání
2. Organizační záležitosti 
3. Změny plánovaných aktivit
4. Preventivní představení Jana Hrubce
5. Spolu do školy i za školou
6. Plánované aktivity
7. Datum dalšího setkání

  

Průběh jednání:

 

1. 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 a koordinátorku projektu Mgr. Lenku Šmardovou.  

 



2. Organizační záležitosti
Domluva na sdílení kontaktů všech členů PS - zajistí Ing. Kondýsková. Předání informací z
PS finanční - zamítnutí formativního vzdělávání, únikové hry (návrh nebyl konkrétní), filmy
Abstinent +  V labyrintu školy.
Ze  setkání  Týmu  pro  mládež  vzešlo,  že  v  současné  době  se  řeší  u  mladistvých  témata
závislost,  drobné krádeže,  sprejerství,  netolismus,  záškoláctví.  Shodli  jsme se,  že největší
zátěž současné dlouhodobé situace nesou děti z 2. stupňů. 

Hodnotili jsme proběhlé aktivity - webinář Mgr. J. Haldy, účast 190 lidí, technicky skvěle
zajistila Mgr. Novotná (2. ZŠ NMnM). Vzhledem k úspěšnosti akce zažádá Mgr. Beranová o
další téma + nejbližší možný termín.
 

3. Změny plánovaných aktivit

Hele lidi - programy přeloženy na příští školní rok 2021/22.

Další aktivity budou probíhat buď distančně, nebo, ideálně, prezenčně. Záleží na aktuální 

situaci, rozvolňování lockdownu.

MUDr. Havelka - pokud situace dovolí, proběhne seminář prezenčně 11. 6. v Gobelínovém 

salonku KD v NMnM v počtu max. 50 lidí. 2 týdny před termínem proběhne domluva s 

MUDr. Havelkou ohledně aktuální situace. Vzhledem k tomu, že seminář je určen především 

odborné veřejnosti, nabídneme účast pedagogům i některým členům Týmu pro mládež - 

konkrétně sociálním pracovníkům OSPOD (ZR, By, NMnM), výchovným poradcům škol 

ORP NMnM, lektorkám primární prevence (Portimo, o.p.s.).

4. Preventivní divadelní představení Jana Hrubce

Představení bude probíhat formou preventivního programu, společně s lektorkami primární

prevence (Portimo, o.p.s.), bude to 3 hodinová varianta. Jedná se unikátní projekt preventivní

práce,  který svým multisenzoriálním pojetím přináší do třídy jinou úroveň interakce mezi

dětmi a lektory. Díky zapojení divadelních technik předpokládáme vyšší míru aktivity dětí,

které se nechtějí  zapojovat  do komunikace verbálně,  bojují  se studem. Shodli  jsme se na

cílové  skupině,  které  má být  představení  určeno -  2.  stupeň ZŠ,  konkrétně  7.  a  8.  třídy.

Druhostupňoví  žáci   jsou  kvůli  pandemické  situaci  ohroženi  ztrátou  sociálních  návyků a

vzhledem  k  věku  také  rizikem  nevhodného  sexuálnícho  chování.  Proběhl  brainstorming

týkající  se  tématu.  Pro danou cílovou skupinu jsme vybrali  téma:  vztahy kluci  & holky,

etiketa, vhodné komunikační vzorce vůči druhému pohlaví.

V neposlední řadě je pro nás důležité podpořit místního umělce.

MAP II zafinancuje práci a účast J. Hrubce - 4.000,- za jedno představení. Představení bude

nabídnuto 17 - 18-ti třídám 7. a 8. ročníků (záleží dle počtu žáků a tříd v daném školním roce)

všech ZŠ v ORP NMnM. Při plném zájmu by se jednalo o částku 68.000,-Kč (eventuelně

72.000,-). Ze zkušeností víme, že ne všechny ZŠ se plně zapojují do nabízených aktivit. 



5. Spolu do školy i za školu

Projekt stále běží. Žáků, kteří využívají doučování je 21, jsou zastoupeny všechny ročníky, 

nejčetněji třída 5. Dobrovolníků je 13, jsou to asistenti pedagoga, pedagog, studenti SŠ, 

studenti VŠ a jiní.

     6. Plánované aktivity

PS skupina  pro  rovné příležitosti  se  jednoznačně  shodla  na  tom,  že  současná  situace  ve

školství je velmi náročná jak pro žáky, tak pro pedagogy. Je třeba ošetřit možnost vyhoření

po dlouhé době distanční výuky. Workshopy pro pedagogy zaměříme na relaxaci, posílení

energie, zklidnění. 

Ochutnávka aromaterapie

Mgr. Jana Prokopová: seznámení s aromaterapií, způsoby využití, éterické oleje, zaměřeno na

uvolnění, relaxaci, rozproudění energie, umocnění soustředění. Zakončeno masáží (obličeje,

rukou,  nebo  automasáž  plosek  nohou).  Dárek  pro  absolventy:  inhalační  tyčinka  s

vlastnoručně namíchanou vůní. 4 hodinový workshop, 10 účastníků, 6.000,- Kč. Při větším

zájmu možnost navýšit počet workshopů.

     7. Datum dalšího setkání 8. 6. 2021 v 15 hod.

  

V Novém Městě na Moravě, 26. 4.  2021

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


