
 

Zápis z pracovní skupiny  

„Pro rovné příležitosti“ 

TERMÍN SETKÁNÍ: 5. ÚNORA 2020, 15:00 - 16:30 

Místo setkání: v kanceláři MAS RÝMAŘOVSKO, nám. Míru 2, Rýmařov 

Program a hlavní témata k diskusi: 

Program:  

1) Aktivity do června 2020 

2) Novinky z NIDV 

3) Aplikace pro karierové poradenství 

4) Různé 

Pracovní skupina se sešla ve složení: podpisy viz presenční listina 

K bodu 1) Paní Lukešová informovala o plánu aktivit do června 2020.     

 Turnaj v deskových hrách – MAS připraví odpolední aktivitu pro členy skupin a další 

učitele, kde by seznámili s pravidly a měli možnost zahrát si některé z nabízených her.        

 Podzimní kulturní akce – V rámci diskuze o zajištění podzimních představení pro děti 

padly v ostatních pracovních skupinách následující podněty a návrhy: 

ZŠ – Divadlo v anglickém jazyce – po úspěchu v loňském roce se akce bude opakovat 

MŠ – proběhla diskuze o vhodném přestavení, jmenovitě například představení 

Spejbl a Hurvínek (dále paní Jablončíková, která vede místní dramatický kroužek, 

nabídla, že se svými žáky může sehrát pohádku Sněhurka a sedm trpaslíků; padl i 

návrh na loutkové divadlo). Případné další návrhy budou probrány na příštích 

setkáních Pracovních skupin. Je třeba doladit nápady, především pro MŠ, zjistit 

možnost spolupráce s divadelní skupinou Mahen  

 Akce pro MŠ a ZŠ 

25. 2. Cimbálovka – hudební program (pro MŠ/ZŠ z okolních obcí). Představení 

proběhnou v časech 9:15/10:15/11:15 (cca 200 dětí/45 min) dle domluveného 

rozpisu, MAP platí představení, školy si hradí dopravu. 

 Den učitelů - akce proběhne 25. 3. 2020 cca 17:30 (bude ještě upřesněno v pozvánce) 

ve velkém sále SVČ Rýmařov, opět pouze pro pedagogické pracovníky. Program: 

hudební vstup (ZUŠ Bruntál), iluzionista. Pověřené osoby za školu napíší do 

elektronické pozvánky počet účastníků akce za svou organizaci a zajistí distribuci 

pozvánek mezi učitele na jednotlivých školách 



 

 Etika a etiketa - Dětský divadelní soubor pod vedením paní Jablončíkové nacvičil cca 

45 minutové pásmo na téma pravidel chování, společensky zajímavá témata jako 

např. šikana, nadržování apod. Představení bude určeno pro žáky 2. - 7. tříd a 

uskuteční se pravděpodobně v měsíci dubnu, případně květnu. Nutno ještě doladit 

detaily. 

 

K bodu 2) Diskuze navázala na téma pomoci v rámci karierového poradenství  

 Možnost využití NIDV – Národního institutu dalšího vzdělávání se sídlem v Ostravě 

například při bezplatném zajištění IT specialistů a poradců na jednotlivé školy. ICT 

koordinátor – možnost spolupráce s externím koordinátorem, pokud není na škole. 

Poradí, zpracuje projekt. Od ledna pod novým názvem: Národní pedagogický institut 

České republiky. Více info naleznete na https://www.nidv.cz/  

 Volba povolání -- učitelé mají možnost navázat spolupráci s lektory  - možnost 

návštěvy školy, poradit kariérním   poradcům.  Lze využít portálu „Kam po škole“. 

Různé nápady do výuky, další spolupráci je možné propojit s regionem MSK. 

 Představení knihy „Volba povolání bez předsudků“ – autor Mgr. Jitka Kolářová. 

Elektronické odkazy budou zaslány emailem. 

 Možnosti spolupráce s p. Křenkovou, Občanské sdružení Stránské– využití šablon II – 

informace předají členové  prac. skupin do svých škol, Paní Křenková nabízí školským 

organizacím využití Šablon pro financování projektového dne na jejich farmě ve 

Stránském u Rýmařova, je schopna připravit program pro nejmladší děti z MŠ až po 

dospívající žáky 2. stupně ZŠ, všichni zde najdou zábavu a zaujetí nenucenou formou. 

V současnosti nabízejí oblíbený program Devatero řemesel, kde se žáci naučí např. 

tkát vlnu na tkalcovském stavu. Školy často navštěvují se svými žáky farmy na 

Olomoucku či v jiných regionech, přitom zde máme doslova „na dosah ruky“ takovou 

možnost, tak proč ji nevyužít. Navíc je paní Křenková ochotná přijet i s připraveným 

programem do škol. Kontakty: Vladimíra Křenková 723 040 535, 

krenkovavladimira@seznam.cz. 
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3) Dále se diskutovalo na téma prevence sociopatologických jevů, speciálních vzdělávacích 

potřeb a vzdělávání 

 Zazněly náměty jako pořad Marty is dead - stále více dětí se stává obětmi 

kyberšikany. Temný thriller, který se věnuje této tématice a je až děsivě blízko k 

realitě. Lze sledovat zdarma v PC, mobilu, tabletu i TV.  

 Je nutné pokračovat v tématice kyberšikany a akcí pro školy, o akce pro rodiče nebyl 

zájem. 

 V rámci preventivní činnosti lze spolupracovat s panem Tomanem – metodik 

prevence, nebo s Policií ČR. 

 Je nutné hledat inspiraci i v ostatních regionech v rámci problematiky speciálních 

vzdělávacích potřeb – například výjezdní školení apod. – úkol do dalších setkání. 

 Dále by bylo dobré hledat vzdělávací možnosti pro pedagogy na aktivizační metody 

využitelné ve výuce, je nutné popřemýšlet  nad systémem proškolení pedagogů a 

směřovat tato školení také na ředitele škol. 

 

Úkoly: 

1.) Zjistit možnost spolupráce s místními Divadelními spolky na zajištění podzimních akcí 

(Pohanělová, Zapletalová). 

2.) Rozeslat členům pracovních skupin elektronický odkaz na aplikaci a knihu využitelnou 

v rámci karierového poradenství na školách (Lukešová) 

3.) Seminář Kyberšikana –zajistit opakování další školní rok (manažeři MAP) 

4.) Popřemýšlet nad systémem proškolení pedagogů na aktivizační metody ve výuce 

(všichni). 

Další termín setkání 

Další termín setkání je stanoven na 15.4.2020 Místo a čas budou upřesněny v pozvánce. 

 


