
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Název projektu: Místní akční plán pro region Kostelecko III.; Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022955 

ZÁPIS PRACOVNÍ SKUPINY 

MAP III Kostelecko, Třebechovicko a Černilovsko 

6. setkání Pracovní skupiny pro vedení škol 

14. 02. 2023, RC Erbenka, Kostelec nad Orlicí 

 

Přítomni: Stanislava Březinová, Dagmar Sieglová, Petra Zakouřilová, Zuzana Brzokoupilová 

Hartmanová, Hana Špatenková, Hedvika Hloupá, Jiří Němec, Jitka Kadrmasová, Eva Musilová, 

František Klapal, Martin Odl 

Omluveni: Renata Horká, Simona Baláčková 

Za realizační tým: Anna Plocková 

Úvod: V úvodu setkání PS pro rovné příležitosti představil realizační tým hosta, paní Jasmínu 

Houdek, odbornici a lektorku na krizovou komunikaci a předal jí slovo. 

Paní Houdek se krátce představila a hned začala svým příspěvkem, jak zvládnout krizovou 

situaci tak, aby došlo k uklidnění a vyřešení situace přijatelnému pro obě strany. Předala jasný 

a stručný postup, jak v krizové situaci reagovat, založený na metodice krizového vyjednávání 

FBI, upravené do civilního prostředí. Tento algoritmus se sestává z několika jednoduchých 

kroků, je snadný na naučení i aplikaci a vede i v situaci krize k nejlepšímu výsledku. Její 

příspěvek byl veden metodou zážitkové pedagogiky. Veškeré vyučované nástroje a techniky si 

mohli účastníci PS prakticky vyzkoušet. 

Diskuze: V následné diskusi, do které se zapojila i paní Houdek, se probíraly krizové situace, 

do nichž se zúčastnění v průběhu své praxe dostali. Členové PS se společně vyjádřili, že by bylo 

přínosné zařadit toto téma do dalšího pokračování projektu MAP.  

Další téma přinesla paní Sieglová otázkou, na nějaké tipy na motivaci žáků ke vzdělávání. 

V následné diskusi se všichni shodli na tom, že kromě počítače a her na různých zařízeních, je 

motivace čím dál horší a náročnější. Konstatovali, že situace po „covidu“ je velmi jiná než před 

ním. Je to velká výzva pro všechny a je třeba hledat řešení, jak efektivně podpořit vnější i 

vnitřní motivaci žáků k učení. 

Úkoly pro RT: Zajistit zápis z jednání PS a jeho zaslání všem účastníkům, umístění zápisu na 

web projektu. Zajistit místo pro příští setkání. 

Příští setkání: 

Kde: ZŠ Lípa nad Orlicí 

Kdy: 13. 04. 2023 

Vyhotovila: Anna Plocková 


