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Záznam 

ze společného setkání pracovních skupin 
 
 
Den a místo setkání: v pondělí 10. září 2018, v 14:00 hodin 

velká zasedací místnost Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem,  
Příční 405, přízemí 

 
Program setkání:  
 

1. Zahájení, představení hosta, členové skupin, změny, Ing. Zelená 
2. Místostarosta města, krátký proslov, Mgr. Vojta 
3. ŘV, SR, AP, aktuálně o projektu MAP II – Mgr. Víchová, J. Štěpánková 
4. Harmonogram 2018-2021 
5. K diskuzím na PS: WEB a Infopanely 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
6. Mnemotechniky pro lepší paměť, Mgr. Fruhwirtová 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7. Práce v jednotlivých skupinách, povede vedoucí skupiny 
8. Závěr 

 

 
Přítomni:    viz prezenční listina   
 
 
Realizační tým MAP II: Ing. Zelená, manažerka 

J. Štěpánková, koordinátorka 
 

 
Host:    Mgr. Josef Vojta 

Mgr. Eva Fruhwirtová 
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Zápis vedoucí PS Rovné příležitosti č. 03/09_2018 
 

 

Téma: Výběr aktivit pro učitele, žáky zaměřených na rovné příležitosti ve vzdělávání 

Vypracovala: Romana Klusáková 

Termín další schůzky: 12. listopadu 2018 - ZŠ Nádražní 

 

Reflexe 
na  setkání PS  

Na setkání byly prodiskutovány následující body: 
➔ frekvence setkávání - frekvence setkání zůstane zachována (1x za 2 

měsíce 
➔ den v týdnu a místo pro setkání - skupina se shodla na pondělí, místo 

setkání budeme měnit, navštívíme během roku všechny školy 
➔ dotazy V. Slámové k J. Zelené -  činnosti PS Rovné příležitosti uvedené 

v Metodice rovných příležitostí ve vzdělávání  
◆ dotazníky od ŘO MŠMT by měly být k dispozici v polovině září, 

poté budou pracovní skupině k dispozici 
◆ další informace k činnosti PS RP dle Metodiky ověří J. Zelená na 

semináři v Jihlavě, kterého se bude koncem září účastnit 
➔ Z. Daňková - návrh programů na ZŠ zaměřených na náhradní rodinnou 

péči 
➔ výběr aktivit, které bychom chtěli uspořádat - jedná se o vzdělávání pro 

učitele, případně aktivity pro děti 
◆ Podpora žáků prvního stupně při přechodu na druhý stupeň 
◆ Komunikace s rodiči (http://osvetovabeseda.cz/, nebo 

http://www.hubatkaconsulting.cz/) 
◆ Formativní hodnocení 

(S. Kubíková: z pohledu MŠ bych uvítala např. seminář nebo sdílení dobré 
praxe k hodnocení v MŠ, vedení portfólií, diagnostika dítěte apod. Z hlediska 
podpory individualizace) 

 
◆ Rozpoznání a možnosti řešení prvních stádií šikany 
◆ Nadaný žák - příklady dobré praxe 
◆ Spolupráce a společné aktivity s Úsměváčky Návštěva ve 

třídách s AP - příklady dobré praxe 
◆ Hudební večer pro všechny 
◆ Supervize ve školách 

http://osvetovabeseda.cz/
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Námět ke 
zpracování a 
příprava na 
další setkání: 
 

Příprava na další setkání: 
➔ zamyslet se nad výše uvedenými aktivitami a navrhnout vhodné lektory 

(nejlépe na základě vlastních zkušeností nebo zkušeností jiných kolegů) 
➔ namyslet aktivity pro společné setkávání s Úsměváčky - hostem tohoto 

setkání bude paní S. Dudková, domluva tedy může být již naprosto 
konkrétní  

➔ představit případné další návrhy aktivit 
➔ prohlédnout si web MAP II a prezentovat případné připomínky 

(https://www.bystricenp.cz/map-mistni-akcni-plan-rozvoje-
vzdelavani-uzemi-orp-bystrice-nad-pernstejnem 
 
V. Slámová: Na tuto stránku bych doplnila, že proběhlo setkání v září a 
chystá se setkání v listopadu. 
(2. ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI) 
 
 https://www.bystricenp.cz/rovne-prilezitosti 
 
Tyto informace bych seřadila podle časové posloupnosti a u již 
proběhlých akcí přidala fotku a krátkou informaci o aktivitě. 
(Aktuálně v MAP) 
https://www.bystricenp.cz/map-mistni-akcni-plan-rozvoje-
vzdelavani-uzemi-orp-bystrice-nad-pernstejnem 
 

Návrh témat a 
okruhů do 
programu na 
další setkání 

Téma dalšího setkání - Harmonogram a konkretizace navrhovaných aktivit, 
spolupráce s Úsměváčky 
 
Host dalšího setkání - paní S. Dudková (pozvání zajistí V. Slámová) - paní S. 
Dudková je pozvaná, přijde ve 14:00.  
 
 
 

Návrh aktivit a 
opatření pro 
PS financování 
k diskuzi 

Vzdělávání pro učitele na téma Formativní hodnocení - kontakty na vhodné 
lektory má J. Zelená - ověří dostupnost a cenu tohoto vzdělávání, informace 
následně předloží PS Financování 
        J. Zelená: seminář je v řešení, konkrétní nabídka pro školu je 2x 5 hodin,  
                          celkem 15 000, více info na http://www.heureka-
cz.eu/index_da85f3d9d03078d545149469ed27c0e4.html 
 
Dáša Kameníková 
Konference učitelů - přednášky odborníků (Jan Svoboda…) 

- ukázky dobré praxe  
- nabídky učebních materiálů, názorných pomůcek pro žáky se 

speciálními vzdělávacími potřebami, pro žáky s LMP (oslovení firem)... 
 

Věra Slámová: 

https://www.bystricenp.cz/map-mistni-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani-uzemi-orp-bystrice-nad-pernstejnem
https://www.bystricenp.cz/map-mistni-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani-uzemi-orp-bystrice-nad-pernstejnem
https://www.bystricenp.cz/rovne-prilezitosti
https://www.bystricenp.cz/map-mistni-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani-uzemi-orp-bystrice-nad-pernstejnem
https://www.bystricenp.cz/map-mistni-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani-uzemi-orp-bystrice-nad-pernstejnem
http://www.heureka-cz.eu/index_da85f3d9d03078d545149469ed27c0e4.html
http://www.heureka-cz.eu/index_da85f3d9d03078d545149469ed27c0e4.html
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Protože nevím, co z toho již bylo postoupeno a odsouhlaseno PS financování, 
navrhuji znovu.  
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  
       J. Zelená: ano, řešeno se ZUŠ, od listopadu se aktivita se ZUŠ rozjede 
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  
     J. Zelená: Návrh pro PS Financování: 20 000 Kč 
Finanční podpora účasti na sportovních závodech pro handicapované 
sportovce  
    J. Zelená: nelze podpořit 
Finanční podpora hipoterapie pro handicapované z Bystřicka  
    J. Zelená: nelze podpořit 
Hudební večer pro všechny (handicapovaní + intaktní společně)  
Finanční podpora preventivních aktivit na školách - programy 
dlouhodobějšího charakteru  
     J. Zelená: zjistíme 
Supervize ve školách  
Metodická vedení - př. v MŠ se chceme zaměřit na prvky programu Začít 
spolu - lze z projektu hradit metodickou podporu? 
Finanční podpora pobytových výjezdů pro děti v evidenci OSPOD na Bystřicku 
(např. týdenní pobyt se zaměřením na prevenci rizikového chování)  
     J. Zelená: nelze podpořit 
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) 
 

Poznámky a 
připomínky 
ostatních 
členů skupiny 

V. Slámová - návrhy témat na další setkání: 
Představení a cíle Probační a mediační služby 
Navázat kontakt se Systémem podpory nadání  
(http://www.talentovani.cz/web/guest) 
 
S. Kubíková - možné téma na další setkání 
V rámci dobré praxe ukázka fungujícího komplexního poradenského systému 
na škole - školní psycholog, sociální pedagog, speciální pedagog - společné 
aktivity, škol. metodik prevence, výchovný poradce, vedení školy apod.  
 
L. Novotná 
Na schůzce hodnotím velice kladně, že jsme konečně mohly sestavit seznam aktivit a 
námětů, které by díky MAP mohly být realizovány. Dále jsem ráda, že příštím 
hostem naší skupiny bude zástupce sdružení Usměváčci, jejichž aktivit se ráda 

http://www.talentovani.cz/web/guest()
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účastním a vždy jsem jim v jejich práci chtěla být nějak nápomocna. Doufám, že na 
dalších schůzkách bude vyjasněno, jaké úkoly naši skupinu čekají do budoucna. 
 
D. Kameníková 
Zaujala mě na posledním setkání zmíněná konference učitelů s přednáškami 
a nabídkami učebních materiálů a názorných pomůcek (zmiňuji v aktivitách) 

 

 

-  

 
  


