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4. Zápis vedoucí PS Rovné příležitosti č. 04/11_2018 
 

 

Téma: Harmonogram a konkretizace aktivit 

Den a místo setkání: 12. listopad 2018, v 14:30,  ZŠ Nádražní, Bystřice n.P., malá sborovna 

Program setkání:  
 

1. Představení aktivit Úsměváčci z.s., návrh aktivit realizovatelných z projektu – host S. Dudková  
2. Informace o náležitostech nakládání s osobními údaji v souladu s GDPR  
3. Předání zkušeností z již proběhlých aktivit – putovní výstava + besedy STOP Kyberšikaně  
4. Diskuse nad zápisy pracovní skupiny Financování  
5. Příprava aktivit pro žáky, pedagogy – dle námětů diskutovaných na minulém setkání  
6. Náměty k rozpracování na příští setkání – téma, host  
7. Závěr 

 

Vypracovala: Romana Klusáková 

Termín další schůzky: 14. ledna 2019 - ZŠ Štěpánov 
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Reflexe 
na  setkání PS  

Na setkání byly prodiskutovány následující body: 
➔ S. Dudková - Úsměváčci z.s. - host dnešního setkání 

◆ představení činnosti sdružení Úsměváčci z.s. - o aktivitách a 
práci Úsměváčků informovala S. Dudková (host dnešního 
setkání) 

◆ plán aktivit ve spolupráci dětí ze základních škol s dětmi z 
Úsměváčků 

● návštěvy v solné jeskyni - jednalo by se vždy o 2-3 děti, 
které by se účastnily tohoto setkání a dětem v jeskyni 
předčítaly z knihy - nejvhodnější se jeví zapojení dětí ze 
ZŠ TGM a ZŠ Nádražní (úhrada vstupného do jeskyně + 
nákup knih) 

● Hudební odpoledne - aktivity by připravila ZUŠ (+ nákup 
hudebních nástrojů, které by při aktivitách byly využity 
a následně by zůstaly Úsměváčkům) 

● Tvořivé odpoledne - aktivity by připravila ZŠ TGM 
(nákup materiálu + stolků na malování do písku, ty by 
následně zůstaly Úsměváčkům) 

● Taneční odpoledne - program by připravila ZŠ a MŠ 
Štěpánov (úhrada dopravy Úsměváčků do Štěpánova) 

● Turistický výlet v okolí Rožné - program by připravila ZŠ 
a MŠ Rožná (nákup občerstvení) 

◆ S. Dudková informovala o aktivitě Krabice od bot - prosí o tipy 
na děti, které by mohly být v rámci této akce obdarovány 

◆ J. Zelená se obrátila na S. Dudkovou s prosbou o sestavení 
přehledu organizací, které poskytují sociální služby na Bystřicku 

➔ všechny členky PS se seznámily s náležitostmi nakládání s osobními 
údaji v rámci projektu MAPII v souladu s GDPR 

➔ na některých školách aktivity k prevenci kyberšikany teprve 
proběhnou, tam, kde se již uskutečnily, jsou hodnoceny ze strany 
pedagogů i dětí velmi kladně 

➔ diskuse nad zápisy pracovní skupiny Financování - připojili bychom k 
burze učebnic do matematiky i burzu pomůcek pro žáky s SVP - prosím 
uvést do zápisu na toto místo tipy na nakladatelství  
Návrh oslovit PPP a SPC Vysočina - tipy na nakladatelství. (SL. V.) 

➔ aktivity pro pedagogy 
◆ vzdělávání pedagogů  

● Formativní hodnocení - zajistí J. Zelená 
● První pomoc při školní šikaně a kyberšikaně  

program by byl představen na konferenci ředitelů, 
kontakt na lektorky - Mgr. Helena Adamusová 
(helena.adamusová@pppbreclav.cz), Mgr. Renata 
Ježková (dum.veslarska@bm.orgman.cz) 

➔ informace J. Zelené k Metodice rovných příležitostí 

mailto:dum.veslarska@bm.orgman.cz
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◆ bude nutné provést SWOT analýzu, vše bude koordinovat J. 
Zelená a J. Štěpánková, porada 13.12.2017 na setkání KAP v 
Jihlavě snad přinese více informací 
 

Námět ke 
zpracování a 
příprava na 
další setkání: 
 

Příprava na další setkání: 
➔ představit systém fungování inkluze na jednotlivých školách od 

okamžiku, kdy přijde do školy zpráva ŠPZ, jaké postupy se osvědčily, 
kde jste narazili na úskalí, kompetence jednotlivých aktérů …. 

➔ informace o konkrétnější podobě připravovaných aktivit pro 
Úsměváčky 
 
 

Návrh témat a 
okruhů do 
programu na 
další setkání 

Téma dalšího setkání - Příklady dobré praxe a úskalí - Inkluze na školách 
Pozvat hosty:  
Mgr. Iveta Ostrýžová, ZŠ, Tyršova 106 a Mgr. M. Hanák, Gymnázium By. n.  
P. ……...aby byly zastoupeny všechny možnosti základního vzdělávání v 
mikroregionu. 
Upřesnit alespoň rámcově realizaci jednotlivých aktivit s dětmi z Úsměváčků 
poté, co budou schváleny prostředky na jednotlivé akce (SL. V.) 

 

Návrh aktivit a 
opatření pro 
PS financování 
k diskuzi 

Vzdělávání pro učitele  
1. Formativní hodnocení - asi 15 000 - objednává J. Zelená 
2. První pomoc při řešení šikany a kyberšikany - lektorky pozve J. Zelená 

na konferenci ředitelů (kontakt viz výše), zde by představily obsah 
kurzu - cena zatím neznámá 
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3. Aktivity ve spolupráci s Úsměváčky - nutné vyřešit, jak následně 
evidovat pomůcky, které by po akci zůstaly Úsměváčkům 

a. Tvořivé odpoledne - asi 10 000 (lektor, materiál, stolky pro 
malování do písku) 

b. Hudební odpoledne - asi 10 000 (lektor, hudební nástroje pro 
děti) 

c. Taneční odpoledne - asi 5 000 (lektor, doprava, občerstvení) 
d. Turistické odpoledne - asi 5 000 (lektor, doprava, občerstvení) 
e. Solná jeskyně - pravidelné návštěvy zhruba 2x za měsíc 

(vstupné, nákup knihy, kterou by zde děti předčítaly - cena 
zatím neujasněná) Navrhovala bych jednou za měsíc s tím, že 
se budou ZŠ Nádražní a ZŠ TGM v realizaci střídat. (SL. V.) 

 
 
 

Poznámky a 
připomínky 
ostatních 
členů skupiny 

 

 

 

 

 
  


