
 Zápis z 15. jednání pracovní skupiny MAP II ORP Nové Město na Moravě
 

Název skupiny: Pracovní skupina pro rovné příležitosti

Den a místo jednání: 12. 4. 2022, 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: 13. 5. 2022, Hotel Vír, konfernece MAP II ORP 
Nové Město na Moravě

 
 
Program jednání:
 

1. Přivítání (na trávníku) a seznámení s programem jednání
2. Informace vedení MAP II ORP Nové Město na Moravě, zhodnocení proběhlých 

aktivit a shrnutí aktivit, které budou do konce projektu realizovány.
3. Závěrečná konference MAP II ORP Nové Město na Moravě
4. Zařazení nové aktivity
5. Stanovení dalšího termínu schůzky 

 
Průběh jednání:

1. Seznámení s programem jednání

Členové PS  se setkali v plném počtu. Byli seznámeni s programem jednání.
 

 

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



2. Informace vedení, hodnocení proběhlých aktivit, shrnutí plánovaných aktivit
 

Z pohledu  vedení  splnila  PS  všechny  stanovené  úkoly.  Město  NMnM  podalo  žádost  na
projekt  MAP  III,  aktuálně  probíhá  posuzování.  Projekt  bude  trvat  14  měsíců,  cílovou
skupinou nebudou žáci/děti.

Od posledního jednání PS proběhly tyto aktivity:
Halda Jiří – Každé dítě má na něco talent, 21. 3. 2022, KD NMnM (hodnotící zprávu
zajistí Mgr. Martina Svrčková)
Edupraxe, Ondráčková Lenka, 4. 4. 2022 – Škola jako podnětné prostředí (Praktické
náměty na hodnocení žáků ve škole), hodnotící zprávu zajistí Mgr. Martina Svrčková
a Mgr. Alena Beranová
Oba semináře byly velmi pozitivně hodnoceny.

V     dalším období jsou naplánovány tyto aktivity:  
Edupraxe, Vašáková Alice – Vedení rozhovoru s rodiči, 14. 4. 2022, KD NMnM
Edupraxe, Ondráčková Lenka – Škola jako podnětné prostředí (Praktické náměty na
hodnocení žáků ve škole) květen, červen 2022
Progress Rescue – Zvládání mimořádných situací ve školách, 2. 6. 2022, ZŠ L.Čecha
860, NMnM
Hele lidi – duben ZŠ Vratislavovo nám. 124, NMnM, květen malotřídní školy

3. Závěrečná konference MAP II ORP Nové Město na Moravě

Konference proběhne 13. – 14. 5. 2022 v Hotelu Vír. Účast na konferenci potvrdilo 100%
členů  PS  pro  rovné  příležitosti.  Vedoucí  PS  všechny  členy  jmenovitě  pochválila  za
nasazení a zodpovědný přístup.
K počtu účastníků se stále nevyjádřila pracovní skupina matematická a finanční. PS pro rovné
příležitosti doufá, že tak učiní do 23. 4. 2022 a že také účast členů těchto skupin bude hojná. 
Dále byl diskutován program konference – cílem prezentování činnosti jednotlivých PS za
dobu trvání  projektu je především evaluace  a dále  posílení  vztahů mezi  jednotlivými  PS.
Dalším bodem programu konference bude odformalizování některých vztahů mezi některými
členy PS pro rovné příležitosti a mezi některými členy PS a vedení projektu. Odborná část
konference bude zajištěna dle plánu.
Dále PS diskutovala tématické zaměření a stavbu svého příspěvku. Členky vedení projektu
byly  zavázány  mlčenlivostí.  Přehled  jednotlivých  realizovaných  aktivit  je  k dispozici  na
Google disku. 
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4. Zařazení nové aktivity

Na návrh vedení projektu proběhla diskuse o zařazení nové aktivity pro cílovou skupinu 
rodičů. Jedná se o Kulatý stůl na téma Moje dítě má spolužáka se speciálními vzdělávacími 
potřebami. Aktivitu se pokusíme pojmenovat přátelštěji, méně oficiálně, aby se cílová 
skupina nezalekla, např. „Rodičovská kavárna“. Lektorkami bude Mgr. Beranová a Mgr. 
Šponarová, aktivita je plánována v rozsahu 3 hodin + 3 hodiny přípravy tématu, anotace, 
domluvy termínu apod. Jednalo by se o odpolední čas v květnu nebo červnu, popřípadě 
nejpozději v září 2022 (dle možností lektorek a prostor).

5. Stanovení dalšího termínu schůzky

Pracovní skupina pro rovné příležitosti se sejde v průběhu Závěrečné (hodnotící) konference
v Hotelu Vír 13. – 14. 5. 2022. Do doby konání konference se členové shodli na nutnosti
neoficiálních  pravidelných  schůzek  k přípravě  vstupu  PS  (prezentace  činnosti  za  období
trvání projektu), zatím stanoveny termíny 25. 4. 2022 v 18,00 a 11. 5. 2022 v 18,00. 

 
 
V Novém Městě na Moravě, 13. 4. 2022
Vypracovala Mgr. Alena Beranová
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