
 
 

 

Minikonference škol, 17. 5. 2021 

 

2. skupina – Rovné příležitosti na ZŠ  

Facilitace a zápis: Petra Šnepfenbergová 

Mentor: Silvie Pýchová 

Účastníci: Barbara Dobešová (Férová škola), Denisa Štěpánková (ZŠ Zahrada), Iveta Štamberová, 

Pavel Matějka (ZŠ Colibri), Michal Komprs (ZŠ Smíškova), Petra Makešová (ZŠ Tišnov), Marie Krejčí, 

Jan Vaščák, Magdalena Nosková (ZŠ Lomnice) 

 

1) Prezentace B. Dobešové, Férová škola: Inkluzivní šetření na Tišnovsku – příklady z praxe 

Zájem ZŠ Colibri o šetření Férové školy.  

 

2) Prezentace jednotlivých zástupců škol a jejich téma 

 

ZŠ Colibri, Smírčí komise, Pavel Matějka (ředitel školy) 

Nabízí: Nabízíme naše formuláře pro svolání a vedení smírčí komise; Doporučujeme 

teambulding pro tým školy na téma nenásilné komunikace; Adam Čajka - 

nenasilnakomunikace.org 

 

ZŠ Lomnice, Speciální třída, Marie Krejčí (učitelka speciální třídy) 

Nabízí: Zkušenosti se zavedením a vedením speciální třídy  

 

 

ZŠ Smíškova Tišnov, RoSa, Michal Komprs (ředitel školy) 

Nabízí: Know–how (inspirace, zkušenosti); „Protokol“ – struktura rozhovoru RoSA; Mentoring 

(zkušenosti) 

 

 

ZŠ Tišnov, Canisterapie, Petra Makešová (učitelka ZŠ) 

Nabízí: Teoretické i praktické informace o canis terapii; Teoretická část může být spojena s 

besedou, prezentací, ale i osobní přítomností pejska ve škole, je možné aktivní zapojení žáků 

do besedy, ale i pravidelné návštěvy a práce žáků se psem. 

 

 

ZŠ Zahrada, Montessori pedagogika, Denisa Štěpánková (ředitelka školy)  

Nabízí: Návštěva v ZŠ ZaHRAda; Zapůjčení pomůcek; Seznámení s pomůckami, možnosti 

využití např. i pro Hejného matematiku  
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Shrnutí 

Dvě tématické linky a nabídka směrem k ostatním školám: 

Komunikace a sdílení ve škole: Smírčí komise a RoSa – nabídka sdílení, dokumenty resp. protokoly 

pro tyto aktivity, tipy na vzdělávání v nenásilné komunikaci a mentoringu 

Práce se žáky se LMP a SMP: Speciální třída, Canisterapie, Montessori pedagogika – nabídka zapůjční 

pomůcek, sdílení k jejich využití, ukázka canisterapie ve třídě žáků 

 

Další školy oslovené pro účast a prezentování, ale nezúčastnily se: 

ZŠ Drásov – Práce poradenského pracoviště 

ZŠ Sentice – Intervence 

ZŠ Olší – Férová škola, spolupráce s rodinou  

Účastníci byli i s těmito tématy seznámeni, mohou školy v případě zájmu sami kontaktovat.  

 

 

 

V Tišnově dne 17. 5. 2021      Mgr. Petra Šnepfenbergová  

 

 


