
Zápis z jednání pracovní skupiny ORP Nové Město na Moravě

Název skupiny: Pracovní skupina pro rovné příležitosti

Den a místo jednání:
23. listopadu 2021, kancelář MAP II Nové Město na 
Moravě

Přítomní členové:

Mgr. Petra Svobodová, Mgr. Alena Beranová, Mgr. 
Ivona Čermáková, 
Mgr. Hana Knapčoková, Ing. Tomáš Pospíšil, 
Mgr. Martina Svrčková

Omluvení členové: ---

Nepřítomní členové: ---

Den a místo následného jednání:
11. ledna 2022, 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 – jaro 2022
5. Stanovení dalšího termínu schůzky

Průběh jednání:

1. Seznámení s programem jednání

V úvodu setkání proběhlo přivítání, seznámení s plánem jednání a dohoda o dodržování 
bezpečnostních hygienických pravidel. Jednání se zúčastnili členové realizačního týmu Ing. 
Kateřina Kondýsková – manažerka projektu, Mgr. Lenka Šmardová – koordinátorka projektu 
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a PhDr. Ludmila Slánská – 
koordinátorka pracovních skupin. Hostem na části jednání byla Mgr. Kateřina Sedláková.

V rámci sdílení zajímavých podnětů a aktivit zazněly informace PhDr. Ludmily 
Slánské o konferenci k projektu Učíme formativně a Minikonferenci čtenářské 
gramotnosti. Mgr. Ivona Čermáková informovala skupinu o metodě Filozofie pro děti, ve 
které se vzdělávají někteří pedagogové ZŠ Bobrová.

2. Organizační záležitosti, náměty plánovaných aktivit

Diskuse o možnostech evaluace, dotazníkovém šetření pro školy – zaměstnanci školy 
předávají požadavky pro MAP II cestou osobního kontaktu se zástupci pracovních skupin, 
šetření zaměřené na podněty se v současné chvíli jeví jako nadbytečné.

Mgr. Kateřina Sedláková představila skupině program ROBOAKADEMIE  (pořádá 
Městská knihovna Polička). Jedná se o možnost uplatnit ve výuce nebo volnočasové aktivitě 
běžné školy práci, která se zaměřuje na rozvoj IT myšlení, dává prostor dětem se speciálními 
vzdělávacími potřebami. Skupina se rozhodla podpořit skupinu Matematická gramotnost a 
touto meziskupinovou spouluprací umožnit realizaci semináře zaměřeného na to, jak 
dostat roboty do škol (v plánu je seminář pro omezený počet zájemců – zástupců jednotlivých 
škol, proškolení pedagogové dostanou jednoho z robotů, aby mohli na svých školách 
s programem začít).

Evaluační konference – závěrečná konference projektu MAP II. Skupina pro rovné 
příležitosti navrhuje uspořádání pro členy všech skupin zapojených do projektu ke sdílení 
zkušeností, evaluaci a závěrečnému zhodnocení projektu. Konferenci navrhujeme uspořádat 
v květnu 2022 jako dvoudenní (páteční odpoledne-sobotní odpoledne). 

Součástí by měla být práce s evaluátorem (doporučení NIDV na společnost 
SOCIOFAKTOR – p. Topinková, nebo REGIOPARTNER, nebo zástupce Institutu 
komunitního rozvoje). Druhá část konference by se týkala krátkého představení čtyřletého 
fungování každé pracovní skupiny. Třetí částí by byl seberozvojový workshop zaměřený na 
prevenci vyhoření (p. Eva Fruhwritová – Neurotrénink pro pedagogy se zaměřením na 
prevenci syndromu vyhoření).

Při vytváření finanční rozvahy bude počítáno se spolufinancováním ze strany účastníků 
(nocleh, strava).

Seminář pro vychovatele školních družin – na základě podnětu ze základních škol 
navrhujeme uspořádání semináře pro vychovatele školních družin k tématu komunikace 
s rodiči včetně komunikace ve vypjatých situacích. Realizace by proběhla v jarních měsících 
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roku 2022, lektorsky by byl 
seminář zajištěný společností Edupraxe s.r.o. - Mgr. Lenka Ondráčková, cena za realizaci 
9 000 Kč.

Jak předcházet pokousání psem – preventivní program pro žáky prvního stupně vedený 
MVDr. Zuzanou Svobodovou. Program, který může být realizován v rámci práce školních 
družin, se zaměřuje na základní zdravé návyky při kontaktu se psy (každý rok dojde v ČR ke 
stovkám případů pokousání psem, statisticky jsou z hlediska závažnosti následků zranění 
nejohroženější skupinou děti do 14 let). V rámci 60 minutového programu se děti dozví 
základní poznatky o chování zvířat, jejich roli v rodině, vysvětlení, proč psi na strach a bolest 
reagují kousnutím, jak reagovat na psa bez dozoru, jakého chování se vyvarovat, jak se 
správně chovat k vlastnímu psovi v domácím prostředí, jaké varovné signály psi vysílají. 
Součástí programu může být i praktický nácvik s asistenčním psem.

Program s časovou dotací 60 minut bude nabídnut všem školám v územním dopadu ORP
Nové Město na Moravě. Maximální předpokládaná výše nákladů je 20 000 Kč. 

3. Hodnocení proběhlých aktivit

Projekt MAP II a o. p. s. Portimo Spolu do školy i za školu byl skupinou vyhodnocen 
jako velmi úspěšný. V tuto chvíli je oficilně uzavřen, nastavení pravidel a metodiky 
doučování spolu se seznamem kontaktů na doučující dobrovolníky umožňuje 
v případě potřeby obnovení projektu.

Program Hele, lidi proběhl ve třídách 3. A a 3. B ZŠ Leandra Čecha, další realizace 
jsou prozatím zrušeny vzhledem k epidemiologické situaci a vládním nařízením.

4. Naplánované akce - jaro 2022

Hele, lidi – realizace dalších programů, které byly zrušeny z důvodu nepříznivé 
epidemiologické situace

Popálky – realizace dalších programů, které byly zrušeny z důvodu nepříznivé 
epidemiologické situace

V síti – pokračování naplánovaného promítání pro děti a rodiče bude realizováno za 
příznivé epidemiologické situace

Když Alenka stůně – program pro MŠ proběhne za příznivé epidemiologické situace
Progress Rescue (Zvládání mimořádných situací pro 2. stupeň ZŠ) – zbývá realizace 

pro ZŠ Leandra Čecha, proběhne za příznivé epidemiologické situace
Mgr. Jiří Halda – Každé dítě má na něco talent – proběhne 21. 3. 2022
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Semináře pro sborovnu – volba tématu podle potřeb každé školy z nabízených 
seminářů Edupraxe s.r.o. - Mgr. Lenka Ondráčková

5. Stanovení dalšího termínu schůzky

Pracovní skupina pro rovné příležitosti se sejde 11. ledna 2022 v prostorách kanceláře MAP 
II. 

V Novém Městě na Moravě, dne 29. listopadu 2021
Vypracovala Mgr. Ivona Čermáková
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