
Zápis z jednání pracovní skupiny ORP Nové Město na Moravě

Název skupiny: Pracovní skupina pro rovné příležitosti

Den a místo jednání:
11. ledna 2022, kancelář MAP II Nové Město na 
Moravě

Přítomní členové:

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

Omluvení členové: Ing. Tomáš Pospíšil

Nepřítomní členové: ---

Den a místo následného jednání:
5. dubna 2022 v 15:30 hodin,
kancelář MAP II Nové Město na Moravě

Program jednání:

1. Seznámení s programem jednání
2. Organizační záležitosti, náměty nových aktivit
3. Hodnocení proběhlých aktivit a uplynulého období
4. Naplánované akce – jaro 2022
5. Příprava závěrečné konference
6. 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
a PhDr. Ludmila Slánská – koordinátorka pracovních skupin.

.



Manažerka a koordinátorka projektu kladně vyhodnotily veškeré podklady, hodnotící 
zprávy a zápisy jednání.

2. Organizační záležitosti, náměty plánovaných aktivit (ke schválení)

Vzhledem k tomu, že projekt se chýlí ke konci a v jarním období bude realizováno 
větší množství aktivit, které nemohly být z důvodu pandemie zrealizovány 
v plánovaném termínu, navrhujeme tentokráte pouze dvě nové aktivity. Třetí aktivita 
je navrhována ve spolupráci s matematickou skupinou.

„Filozofie pro děti P4C“
- nabídka možnosti sdílení dobré praxe ZŠ Bobrová 
Termín: květen 2022
Místo: kulturní dům, případně dle dohody
Cena: 0 Kč

„Banal Fatal!“ 
- program České asociace paraplegiků zaměřený v rámci prevence rizikového chování 
na možné úrazy páteře a míchy, je koncipován pro věkovou skupinu žáků II. stupně 
základní školy (PŘÍLOHA č. 1)
- navrhujeme uspořádat program pro veřejnost a informovat školy o možnosti tento 
program využít pro žáky.
Termín: jaro - podzim 2022
Místo: kulturní dům
Cena: 0 Kč

„Roboti přicházejí“ - Eduteam
-  akreditovaný  seminář,  který  si  klade  za  cíl  praktické  seznámení s robotickými
pomůckami,  jež  lze  využít  v rámci  nové koncepce  výuky informatiky,  a  to  nejen
v předmětu informatika. Připraven je výběr těch nejzajímavějších robotů i     roboti  ckých  
stavebnic, které lze využívat.
Nedílnou součástí  semináře  je  praktická  část,  v níž  lzeroboty  a robotické pomůcky
můžete vyzkoušet. 
(PŘÍLOHA č. 2)

 
Termín: jaro - podzim 2022
Místo: kulturní dům
Cena: 9 500 Kč seminář

50 000 Kč roboti  (10 x 5 000 Kč pouze odhad)
celkem 59 500 Kč

https://eduteam-dot-yamm-track.appspot.com/Redirect?ukey=11KEXDPRELtpmgBBu5ljrcPEkPVzN9E_bmSDymMhAXnU-0&key=YAMMID-1641799781486&link=https://edubus.cz/technologie/
https://eduteam-dot-yamm-track.appspot.com/Redirect?ukey=11KEXDPRELtpmgBBu5ljrcPEkPVzN9E_bmSDymMhAXnU-0&key=YAMMID-1641799781486&link=https://edubus.cz/technologie/


3. Hodnocení proběhlých aktivit

Od  minulého  jednání  neproběhly  žádné  nové  aktivity.  Situace  ve  školách  byla
v předvánočním  období  z důvodů  onemocnění  covid-19  kritická.  Bylo  mnoho
nemocných  žáků,  třídy  v karanténách.  Chybělo  velké  množství  pedagogických
pracovníků  a  organizace  vzdělávání  byla  náročná.  V tomto  čase  nebylo  možné
naplánované aktivity realizovat.

4. Naplánované akce - jaro 2022 (již schválené aktivity)

„Hele, lidi“ – realizace dalších programů pro 3. ročník, které byly zrušeny z důvodu 
nepříznivé epidemiologické situace 
Termín: jaro 2022
Místo: Základní škola Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 124

„Popálky“ – realizace dalších programů, které byly zrušeny z důvodu nepříznivé 
epidemiologické situace (2. ZŠ)
Termín: jaro 2022
Místo: Základní škola Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 860

„V síti“ – pokračování naplánovaného promítání pro děti a rodiče bude realizováno za
příznivé epidemiologické situace na jaře 2022 – proběhne dvakrát pro věkové skupiny 
12+, 15+
Termín: jaro 2022
Místo: kulturní dům

„Zvládání mimořádných situací“ - Progress Rescue - pro 2. stupeň ZŠ 
- realizace programu, který byl zrušen z důvodu nepříznivé epidemiologické situace
Termín: jaro 2022
Místo: Základní škola Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 860

„Každé dítě má na něco talent“ – Mgr.Jiří Halda 
- workshop pro veřejnost
Termín: 21. 3. 2022
Místo: kulturní dům

„Škola jako podnětné prostředí“ – vzdělávací programy pro sborovnu (4 hodiny)
- volba tématu podle potřeb každé školy z nabízených seminářů Edupraxe s.r.o. -

Mgr. Lenka Ondráčková, Mgr. Alice Vašáková



Nabízená témata:
Praktické náměty na hodnocení žáků ve škole
Diferenciace jako cesta k podpoře všech žáků ve třídě
Systém péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na základní škole
Spolupráce pedagoga s asistentem pedagoga ve školní praxi

Cena za realizaci:  8 000 Kč - skupina 15 – 20 osob
 9 000 Kč – skupina 21 – 30 osob

Termín: přihlášky škol do 19. 1., realizace jaro 2022
Místo: základní školy (případně kulturní dům)

„Vedení rozhovoru s rodiči“ - Mgr. Alice Vašáková,  Edupraxe s.r.o.
- seminář pro vychovatele školních družin a asistenty pedagoga 
- tématem je komunikace s rodiči včetně komunikace ve vypjatých situacích
lektorka 
- cena za realizaci 9 000 Kč, navrhujeme dle počtu účastníků navýšit na 13000 Kč
Termín: 14. 4. 2022
Místo: kulturní dům

„Jak předcházet pokousání psem“ – MVDr. Zuzana Svobodová (60 minut)
- preventivní program pro žáky prvního stupně proběhne v rámci práce školních 
družin
- zaměřuje se na základní zdravé návyky při kontaktu se psy, součástí programu může 
být i praktický nácvik s asistenčním psem.
Maximální předpokládaná výše nákladů je 20 000 Kč. 
Termín: jaro 2022
Místo: školní družiny

5. Příprava „Závěrečné konference 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). 
Při vytváření finanční rozvahy je počítáno se spolufinancováním ze strany účastníků
(doprava, nocleh se snídaní), z MAP II doporučujeme financovat ostatní občerstvení,
pronájem školícího sálu, lektorné.



Navrhovaný program:
Pátek
14:00  slavnostní zahájení, úvodní slovo
14:30 – 16:00 – „Jak na evaluaci“ -  workshop s p. Divakovou –NPI 

- cíle metody, přínos, nové trendy, udržitelnost projektu 
16:00 – 16:30 přestávka
16:30 – 18:00 prezentace pracovních skupin

- představení a zhodnocení čtyřletého fungování každé pracovní 
skupiny.

18:00 večeře
19:00 – 22:00 sdílení dobré praxe

Sobota
8:00 snídaně
9:00 – 13:00 „Neurotrénink pro pedagogy se zaměřením na prevenci 

syndromu vyhoření“ -  p. Eva Fruhwritová
– seberozvojový workshop zaměřený na prevenci vyhoření 

13:00 oběd
14:00 – 18:00 výlet (pro zájemce)

cca 30 členů
Navrhovaný termín: 20. – 21. 5. 2022 (případně 13. – 14. 5. 2022)
Navrhované místo: Hotel Podlesí
Cenová kalkulace: 
účastník si hradí: nocleh se snídaní 1100 – 1200 Kč

dopravu
MAP II hradí: pronájem sálu 4 500 Kč

ostatní občerstvení 25 200 Kč (večeře, oběd) nebo
35 700 Kč

(káva s občerstvením, večeře, káva s občerstvením, oběd)
lektorné …………..
celkem ………….

(PŘÍLOHA č. 3)



5. Stanovení dalšího termínu schůzky

Pracovní skupina pro rovné příležitosti se sejde 5. dubna 2022 v 15:30 hodin 
v prostorách kanceláře MAP II. 

V Novém Městě na Moravě, dne 14. ledna 2022

Vypracovala Mgr. Hana Knapčoková

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



PŘÍLOHA č. 1:

BanalFatal!

Co je projekt BanalFatal!?
Program České asociace paraplegiků – CZEPA s názvem BanalFatal! vznikl v roce 2014. 
Řeší primární prevenci rizikového chování zaměřené na možné úrazy páteře a míchy. Je 
koncipován pro věkovou skupinu žáků II. stupně základní školy. Navštěvujeme i děti na 
dětských táborech a v rámci volnočasových aktivit. Název programu vznikl spojením dvou 
slov, „banální” a „fatální”. To proto, že dost často se úrazy stávají při banálních situacích 
(navzdory rozšířenému přesvědčení, že se vážné úrazy týkají takřka výhradně profesionálních 
sportovců a sportů v závratných rychlostech), a končí fatálními následky. K velkému procentu
těchto úrazů dochází při rizikových sportech a sportovních úkonech (skoky do vody, parkour, 
zimní sporty, lezení do výšek…).

Jaký je jeho cíl?
Cílem projektu je nejen předat autentickou, živou a zajímavou formou (kombinace osobní 
zkušenosti, autentických videí, živé diskuse…) informace o úrazech páteře, jejich 
mechanismech, následcích a zejména prevenci, ale především dosáhnout sebereflexe dětí a 
mladých ohledně nebezpečnosti vlastního rizikového chování. Nechceme předkládat zákazy a 
příkazy, ale motivovat děti, aby si samy došly k tomu, že je třeba přemýšlet o tom, jak 
případná rizika při sportu minimalizovat – být dobře připraven a trénován, zbytečně se 
nepředvádět a nemachrovat, vyhledávat odborné trenéry, používat při sportu ochranné 
pomůcky, nekonzumovat před sportem alkohol či jiné omamné látky, věnovat pozornost 
terénu, kde sport probíhá atd.

Jak seminář probíhá?
Seminář je postaven na promítání autentických videí mladých lidí, kteří se natočili při 
riskantní sportovní či jiné aktivitě a stal se jim úraz s následkem fatálního poranění míchy. Při
promítání videí se ihned diskutuje o vyobrazené situaci a otevírá se debata o případných 
zkušenostech účastníků s podobným rizikovým chováním. Účastníkům je vysvětleno, jakou 
fyzickou zdatnost musí mít, aby případné adrenalinové sporty mohli vyzkoušet. Vysvětlují se 
varianty rizikového chování, které by mohly skončit pádem nebo chybným skokem z důvodu 
špatné znalosti terénu, prostředí a především sebe samého. Následně účastníci vyslechnou 
odborné vysvětlení, jakým způsobem k poškození míchy dochází, jaká funkční omezení 
způsobuje poškození míchy v různých segmentech páteře, jaká je první pomoc při podezření 
na úraz páteře, jak vypadá následná akutní a postakutní léčba.

Kdo je v lektorském týmu?
V lektorském týmu je vždy jeden vozíčkář, který popisuje svůj vlastní příběh. Jeho osobní 
zkušenost a vyprávění přiblíží adolescentům, kteří se s podobnou realitou setkávají mnohdy 
zblízka poprvé, že sedět na vozíku není jen o tom mít problém s mobilitou, ale že s tím 
souvisí i problémy s vyměšováním, dekubity (otlaky, proleženiny) a sexem. Druhým je 
lektorem je člověk pracující v rizikovém povolání nebo u rizikových sportů.



PŘÍLOHA č. 2:

Roboti přicházejí .......,

V rámci semináře lektoři dodržují předepsaná hygienická opatření. Před každým seminářem 
probíhá čištění všech povrchů dezinfekcí a zároveň probíhá dezinfekce s využitím ozonizéru.

 Co nabízíme? Komplexní seznámení s možnostmi robotických pomůcek, škola si vybere, 
které pomůcky si chce vyzkoušet - nabízíme nejširší výběr na trhu! neprodáváme žádné 
roboty, pomáháme školám zorientovat se v problematice vše je realizováno praktickou 
formou 

Jak to vše probíhá? Do školy vysíláme vždy zkušeného lektora s vybranými pomůckami. Na 
úvod shrneme současné změny v RVP a jeho cíle. Následně vám předvedeme vybrané 
pomůcky a proběhne dílna, v níž si každý vše vyzkouší. Před návštěvou školy pošleme 
nabídku, na jejímž základě škola upřesní, o co má konkrétně zájem. 

Nabídka technologií: www.edubus.cz/technologie 

Rozsah: 4 x 45 minut - akreditováno v systému DVPP 

Cena: 9 500 Kč 

Naše další projekty: 

Magazín pro pedagogy - www.eduzpravodaj.cz 

Grant pro základní a střední školy - www.edugrant.cz Edubus - www.edubus.cz 

http://www.edubus.cz/
http://www.eduzpravodaj.cz/


PŘÍLOHA č. 3:

HOTEL PODLESÍ /    SKUPINA  2022 Jednotka
Poče

t 
počet
dnů

 Cena
za

osobu 

 Cena včetně
DPH 

Pronájem zasedací místnosti, programy , školení     
 Včetně DPH 21 
%  

Salonek do 50 osob
  1 1

4 500
Kč

4 500 Kč

Sslonek nad 50 osob     0 0
6 000

Kč
0 Kč

Občerstvení     
Včetně DPH 10 
%

OBĚD –    polévka os  30 1 50 Kč 1 500 Kč

OBĚD –   hlavní chod - výběr z nabídky – 2 jídel os  30 1 290 Kč 8 700 Kč

OBĚD –   dezert nebo salát os  0 0 60 Kč 0 Kč

VEČEŘE –   předkrm os  0 0 80 Kč 0 Kč

VEČEŘE –  hlavní chod – výběr z nabídky – 2 jídel os  30 1 290 Kč 8 700 Kč

VEČEŘE -  dezert nebo salát os  30 1 60 Kč 1 800 Kč

CB: káva, čaj, džus, voda s citronem os  0 0 110 Kč 0 Kč

CB:  káva, čaj, džus, voda s citronem, koláč, ovoce  os 0 0 170 Kč 0 Kč

CB:  káva, čaj, džus, voda s citronem, chlebíček, ovoce  os  0 0 180 Kč 0 Kč

RAUT cena dle výběru rautu (550-750 Kč) os 0 0 650 Kč 0 Kč

Ubytování     
Včetně DPH 10 
%

Ubytování LUX 2 lůžkový pokoj +  snídaně švédský stůl  os / noc 14 1
1 200

Kč 16 800 Kč

Ubytování LUX 3-4 lůžkový pokoj +  snídaně švédský stůl  os / noc 16 1
1 100

Kč 17 600 Kč

Aktivity     
Včetně DPH 21 
%

Bowling - 2 dráhy  1hod/dráha 0 0 200 Kč 0 Kč

Sauna  +  vířivka ( možno privátně  pro 6 – 10  osob ) 
hod /

skupina  0 0 650 Kč 0 Kč

Bazén s protiproudem – skupina   hod./ skup. 0 0 450 Kč 0 Kč

Prezentace vína -   skupina do 30 osob  ( 6 vzorků + občerstvení )  skupina 0 0
8 500

Kč 0 Kč
Prezentace vína -  další osoba nad  30 os.   ( 6 vzorků + 
občerstvení )  os 0 0 230 Kč 0 Kč

Prohlídka Pekla Čertovina s programem os  0 0 380 Kč 0 Kč

Prohlídka Pohádkové vesničky s programem a občerstvením os  0 0 160 Kč 0 Kč



CELKEM   včetně DPH     
    59 
600,00 Kč 

Cena za osobu 2 157 Kč
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