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Jednání pracovní skupiny pro rovné příležitosti, 21. 6. 2021, od 14:00 h 

zápis č. 12 

zasedací místnost Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s.  

Regnerova 143, 542 32 Úpice  

 

 

Program: 

1. Úvod, přivítání účastníků  

2. Představení pracovní skupiny pro rovné příležitosti, náplň činnosti 

3. Vyhodnocení dotazníku RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ  

4. Definování nejzásadnějších problémů z pohledu jednotlivých škol 

5. Nastínění řešení definovaných problémů 

6. Prezentace výstupů ze setkání se školami 6. 5. 2021 

7. Diskuse, různé  

 
 

1. Úvod, přivítání účastníků 

• Účastníky v úvodu přivítal facilitátor setkání Michal Hátle. Jelikož se účastnili jako hosté i 

zástupci terénních organizací (PROSTOR PRO Hradec Králové a ZVONEK pro rodinu – Oblastní 

charita Trutnov), každý se krátce představil. 

 

2. Představení pracovní skupiny pro rovné příležitosti 

• Bližší představení členů PS včetně její vedoucí Evy Portychové 

• Přiblížení náplně činnosti vyplývající z metodiky MAP 

• Definování hlavních cílů, očekávaných výstupů z PS 

 

3. Vyhodnocení dotazníku RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 

• Zástupcům terénních organizací byly představeny výstupy z našeho dotazníkového šetření na 

školách problematického regionu Úpicka k rizikovému chování dětí 

• Zástupci PROSTOR PRO informovali, že provedli podobné šetření a bylo by možné výstupy dát 

dohromady a zjistit, kde se největší problémy překrývají. Jsou to „díly prospěšné skládačky“. 

 

4. Definování nejzásadnějších problémů z pohledů jednotlivých škol 

• Mezi hlavními problémy zmiňováno nenošení pomůcek, neplnění školních povinností, 

nedostatečná kontrola výsledků dítěte ze strany rodičů…apod.  

 

5. Nastínění řešení definovaných problémů 

• Často zmiňováno klíčové slovo spolupráce 

• Důležitá podpora problematických rodin, včetně jejich finanční stabilizace 

• Účinná motivace dětí (rodičů) do dalšího vzdělávání 

• Důležité pracovat (pokud možno) s celou rodinou, ne jen s dítětem 

 

6. Prezentace výstupů ze setkání se školami z Úpicka 6.5.2021 



            
 

Koordinátor projektu: MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. 

Název projektu: MAP Trutnovsko II 

Reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009402 

• Žák po ZŠ nepokračuje ve studiu – jak to řešit? 

• Jak na agresivní chování dětí mimo školu? 

• Lidé agresivitu vidí, ale bojí se svědčit… 

• Kyberšikana doma po večerech – co s tím? 

• Často nefungující infokanály policie – sociální odbor – školy 

• Městská policie Úpice oznámí, jakými opatřeními může přispět ke zlepšení situace 

 

7. Diskuse, různé 

• PROSTOR PRO HK přiblížil, že s Úpicí má smlouvu na jeden rok, do města zajíždí pomáhat 

dvakrát týdně. Podle starosty Petra Hrona je důležité, že PROSTOR PRO ve městě nemá 

vazby, zachovává si nadhled, odstup. 

• Výzkum PROSTOR PRO v regionu Úpicka – zjištěno, že velkým problémem jsou drogy, 

alkohol… Školy to údajně tak silně nevnímají. 

• ZVONEK – sociální služba, v regionu pracuje s dětmi, rodiči… Lidé se na ni obracejí i na 

základě doporučení z OSPOD. V Úpici mají 8 rodin. Doprovází klienty na úřady, snaží se o 

propojení škola – rodina. Více problematických rodin má ZVONEK na ZŠ Bratří Čapků Úpice 

než na ZŠ Úpice-Lány. 

• ZVONEK potvrdil, že k ukončení činnosti Klubíku na lánské škole došlo z kapacitních důvodů 

trutnovské organizace.  

• Starosta Úpice Petr Hron: je problém, že o některých terénních organizacích operujících na 

území města nevíme, nemají zákonnou povinnost to hlásit.  

• Petr Hron vnímá jako problém, že ještě nebyl pozván na komunitní plánování sociálních 

služeb pod ORP Trutnov. 

• Gábina Lepková (PROSTOR PRO): platformu pro podobná setkávání nemáme, jednání 21.6. 

na půdě MAS jsme přivítali, je „první vlaštovkou“.  

• Zúčastněné organizace mají zájem o setkávání všech aktérů k této problematice na bázi ORP 

či MAS 

• Nápad – uspořádat Veletrh sociálních služeb. Dobré je mít téma takového setkání a aby se 

konala pravidelně. Zvážit, koho pozvat (neziskovky, školy, veřejnost…). Bylo by dobré, kdyby 

přišla i široká veřejnost, třeba v HK se na takové akci sejdou většinou pouze odborníci… 

 

Prezenční listina z jednání je přílohou č. 1 tohoto zápisu. 

 

Zapsal: Petr Záliš 

Dne 23. 6. 2021 

 


