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Záznam 

z PS ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI č. 02/06_2018 
 

Datum setkání:   6. 6. 2018 

Místo:    MěÚ Bystřice nad Pern., zasedací místnost v přízemí 

 

Program setkání: 
 

1. Reflexe na 1. setkání PS RP, představení hosta: R. Hanychová, Bc. 

2. Konference ředitelů škol v ORP Bystřice nad Pernštejnem – diskuze nad tématy/viz příloha 

3. Akční plán jednotlivých škol 

4. Kodex školy – shrnutí k povinnému materiálu, následná diskuze části 4.  

5. Testování žáků základních škol, diskuze 

6. Přednášky do škol - OSPOD, PĚSTOUNSTVÍ, NÁHRADNÍ PÉČE 

7. Mluvte s námi - (ne)bezpečný internet 

8. Diskuze, závěr 

 

 

Přítomni:   Mgr. Slámová, vedoucí skupiny 

Mgr. Kameníková 

Mgr. Kubíková 

Mgr. Novotná 

 

Realizační tým MAP II:  Ing. Zelená, manažerka 

J. Štěpánková, koordinátorka 

 

  

Host:    R. Hanychová, Bc., Nadosah, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

Oblastní charita Žďár nad Sázavou 

 

 

Omluveni:   Mgr. Klusáková, Mgr. Krásenská 

 
 

 

http://zdar.charita.cz/
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Zápis vedoucího PS RP č. 02/06_2018 

Téma: Akční plány škol – návaznost aktivit 2018-2019 

Vypracoval: Mgr.Romana Klusáková  

 

Reflexe na 
setkání PS  

Setkání proběhlo dle výše uvedeného programu 

Širší diskuse se vedla nad tématy a výstupy z Konference ředitelů škol, nad problematikou 

testování žáků základních škol a nad částí Kodexu školy 

Zazněly návrhy na uskutečnění přednášek do škol - spolupráce s OSPOD, problematika 

pěstounství, náhradní rodinné péče, prevence kyberšikany  

Velmi kladně bylo přijato vystoupení hosta Bc. Renaty Hanychové (vedoucí 

nízkoprahového zařízení Nadosah) 

 

Námět ke 
zpracování a 
příprava na 
další setkání: 

 

Sdílení příkladů dobré praxe 
Náměty pro práci s žáky s problémových chováním 
Podpora nadaných žáků - příkladové modely práce s nadanými v regionu 
Vytvoření seznamu organizací, které na Bystřicku poskytují podporu žákům se SVP 
Uskutečnit pravidelné setkávání organizací zaměřených na prevenci rizikového chování 
dětí (předávání informací, zmapování situace, prohloubení neformální spolupráce) 
Pomůcky pro žáky s SVP, sdílení zkušeností s nabídkou jednotlivých firem 
 

Formulace a 
připomínky  

Předávání informací o práci ostatních pracovních skupin - možnost reagovat i na jejich 
náměty 
Dohoda termínu (dne v týdnu) setkávání a ten již neměnit 

Návrh témat a 
okruhů do 
programu na 
další setkání 

Práce s nadanými žáky - výměna zkušeností, návštěva odborníka na setkání 
Možnosti vzdělávání učitelů v oblasti inkluze 
Možnosti práce s rodinou žáka se SVP  
Jak zajistit pravidelné návštěvy pracovníka poradenského zařízení ve školách 
Zkušenosti s projektem Obědy do škol 
Metodická podpora na školách - včetně supervizí, koučinku 
Problematika třídnických hodin - jak je zařadit do vyučování, jejich náplň 
Možnosti pro malé školy - školní psycholog, sociální pedagog, speciální pedagog 
Školní asistent ve škole 
Podpora systémové prevence rizikového chování na Bystřicku 
Osvědčené pomůcky pro žáky s SVP 
 

Návrh aktivit a 
opatření pro 
PS 
financování 
k diskuzi 

Aktivita ZUŠ pro školy v mikroregionu - např. tandemová výuka HV přímo ve školách, 
dopolední projekt pro školy (představení hudebních nástrojů, koncert “Děti dětem”, 
workshop s hudebními nástroji 
Podpora kurzů muzikoterapie a arteterapie 
Setkávání žáků se SVP s intaktními žáky při společné aktivitě na ZŠ Bystřice n.P., Nádražní 
615 - Buď fit s přáteli v roce 2019 
Konference zaměřená na prevenci rizikového chování žáků a mládež na Bystřicku 
Finanční podpora účasti na sportovních závodech pro handicapované sportovce 
Finanční podpora hipoterapie pro handicapované z Bystřicka 
Hudební večer pro všechny (handicapovaní + intaktní společně) 
Finanční podpora preventivních aktivit na školách - programy dlouhodobějšího charakteru 
Supervize ve školách 



Město Bystřice nad Pernštejnem 
  Příční 405, 593 15, Bystřice nad Pernštejnem 

Místní akční plán II rozvoje vzdělávání 

 

 
         MAP  II  rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem, reg. číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008577 

3 
 

Finanční podpora pobytových výjezdů pro děti v evidenci OSPOD na Bystřicku (např. 
týdenní pobyt se zaměřením na prevenci rizikového chování) 
Kurzy, semináře pro osobnostní rozvoj učitele - např. komunikace s rodiči, komunikace s 
problémovými žáky, řešení modelových situací ve třídě, šikana v počátečním a pokročilém 
stádiu (vzdělávání pro pedagogický sbor x pro metodiky prevence)... 
 

Subjektivní 
názor a 
zhodnocení 
setkání 

Velmi kladné hodnocení má zejména: 
možnost sdílení zkušeností s druhými 
vzájemná informovanost o práci jednotlivých subjektů v mikroregionu 
přítomnost hostů a diskuse s nimi 
možnost podílet se na plánování aktivit, které se mohou v rámci projektu uskutečnit 

Doporučení do 
budoucna pro 
organizátory 

Nadále zvát na setkání hosty - např. řediteli ZŠ Tyršova 106, zástupce PPP a SPC Jihlava 
Dodržovat dohodnutý den v týdnu pro setkání 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 


