
Zápis z 12. jednání pracovní skupiny ORP Nové Město na Moravě

Název skupiny: Pracovní skupina pro rovné příležitosti

Den a místo jednání: 7. září 2021, kancelář MAP II Nové Město na Moravě

Přítomní členové:
Mgr. Petra Svobodová, Mgr. Ivona Čermáková, 
Mgr. Hana Knapčoková, Ing. Tomáš Pospíšil, 
Mgr. Martina Svrčková

Omluvení členové: Mgr. Alena Beranová

Nepřítomní členové: ---

Den a místo následného jednání:
9. listopad 2021, kancelář MAP II Nové Město na 
Moravě

Program jednání:

1. Seznámení s programem jednání
2. Organizační záležitosti, náměty nových aktivit
3. Hodnocení proběhlých aktivit
4. Naplánované akce - podzim 2021
5. Stanovení dalšího termínu schůzky

Průběh jednání:

1. Seznámení s programem jednání

V úvodu setkání proběhlo přivítání, seznámení s průběhem jednání a skupina se dohodla na 
dodržování bezpečnostních hygienických pravidel. Jednání se zúčastnili členové realizačního 
týmu Ing. Kateřina Kondýsková – manažerka projektu, Mgr. Lenka Šmardová – 
koordinátorka projektu a PhDr. Ludmila Slánská – koordinátorka pracovních skupin, které 
poskytly další informace k probíhajícím a chystaným aktivitám a připojily se k diskusi.



2. Organizační záležitosti, náměty plánovaných aktivit

PhDr. Ludmila Slánská v úvodu nastínila, jak je naplňována Metodika rovných příležitostí
ve vzdělávání. Projekt si zachovává pravidla, běží danou dobu, zohledňuje mimořádný chod 
škol v době pandemie Covid 19. Cíl všech aktivit je zapojit co nejvíce účastníků - žáci, 
pedagogové, ředitelé škol, rodiče, veřejnost.

Ing. Kateřina Kondýsková informovala o možnostech čerpání finančních prostředků na 
další plánované aktivity.

Vzešel podnět - oslovit ředitele škol, v jakých oblastech by mohl pomoci MAP - analýza 
doučování - pokračovat v projektu Spolu do školy i za školu, oslovit další neziskové 
organizace.

Vhodné Workshopy na sdílení zkušeností - ředitelé škol, metodik prevence, výchovný 
poradce - analýza distanční výuky, doporučení ostatním školám, zaměření prevence, nové 
podněty pro další aktivity.

Setkání všech pracovních skupin - Evaluační konference - propojení činnosti 
jednotlivých skupin, sdílení zkušeností, strategie, metodika. Úkol na další setkání - výběr 
evaluátora - poté bude udělán finanční rozpočet.

Skupina pro rovné příležitosti se jednoznačně shodla, že současná situace ve školství je 
velmi náročná, jak pro žáky, tak pro pedagogy i rodiče, proto znovu předkládáme finanční 
skupině téma Formativního hodnocení - Semináře pro sborovnu. Jednotlivé školy jsou na 
rozdílné úrovni v oblasti formativního hodnocení, proto je nutné vyjít z potřeb jednotlivých 
škol a vybrat strategie formativního hodnocení „ušité na míru jednotlivým školám“. Možnost 
finanční spoluúčasti na jednotlivých seminářích. Oslovena Edupraxe s.r.o. - Mgr. Lenka 
Ondráčková.

Semináře pro sborovnu - finanční požadavek 8 000 Kč na sborovnu (počet účastníků do 
20, nad daný počet 9 000 Kč). Telefonicky domluveno s Mgr. Lenkou Ondráčkovou -
Praktické náměty pro hodnocení žáků - v rámci tématu je možné zacílení dle požadavků 
jednotlivých sboroven, lektorka pracuje s aktuálními potřebami a zkušenostmi sborovny.

      Mgr. Jiří Halda - Každé dítě má na něco talent
- 21.3.2022 - finanční požadavek 8 000 Kč

V síti - aktivitu se podařilo zrealizovat částečně. Pokračovat v promítání 12 +, 15 +. 
Promítání v odpoledních hodinách, aby se mohli s dětmi zúčastnit i rodiče. Domluvit 
s kulturním domem termíny - David Balvín.



Preventivní divadelní představení Jana Hrubce bylo finanční skupinou zamítnuto. 
Přestože jsme se danou problematikou opakovaně zabývali a chtěli znovu otevřít tuto 
tématiku, není zájem v této aktivitě dál pokračovat.

Aktivity pro žáky II. stupně
- Program prevence úrazů páteře a míchy. Tým lektorů jezdí do všech krajů České 

republiky a pořádá nejen pro žáky II. stupně základních škol semináře, které jsou 
založené na autentických videích a živých debatách k tématu úrazů páteře a míchy. 
(BANALFATAL s hercem Hynkem Čermákem)

MVDr. Zuzana Svobodová - Kontakty se zvířaty - program pro žáky 1. stupně 
- jak rozpoznat správný kontakt se zvířetem, péče o zvíře

Zážitková pedagogika - Prázdninová škola Lipnice
- možnost kurzů - Učíme zážitkem aneb základy zážitkové pedagogiky v praxi
                             - Hra jako prostředek vzdělávání

Aktivity pro školní družinu
- budou osloveny vychovatelky, jaké aktivity by uvítaly při práci s dětmi 

Setkání s pracovníky Pedagogicko-psychologické poradny 
- metody testování, jak naplnit doporučení PPP, stanovení podpůrných opatření

3. Hodnocení proběhlých aktivit

MUDr. Tomáš Havelka - ADHD, anorexie, sebepoškozování, obavy ze školní 
docházky - hodnotící zprávu vypracuje Mgr. Petra Svobodová

PaedDr. Zdeněk Martínek - Rizikové chování, CAN
- seminář uznávaného speciálního pedagoga byl velmi kladně hodnocen všemi 

zúčastněnými

4. Naplánované akce - podzim 2021

- Hele lidi
- vytvořena pozvánka, během začátku září bude zjištěn zájem jednotlivých škol a 
následně začnou probíhat programy na jednotlivých školách nebo v kulturním domě 



-
-
- Popálky

- dokončení preventivních programů, které byly zrušeny z důvodu pandemie Covid 19

- Progress Rescue - Zvládání mimořádných situací pro 2. stupeň ZŠ - termín 
konání - říjen 2021 - 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

5. Stanovení dalšího termínu schůzky

Pracovní skupina pro rovné příležitosti se sejde 9. listopadu 2021 v prostorách kanceláře 
MAP II. 

V Novém Městě na Moravě, dne 15. září 2021
Vypracovala Mgr. Martina Svrčková

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


