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Jednání pracovní skupiny pro rovné příležitosti 

zápis č. 9 

videokonference – Google Meet, 25. 2. 2021, od 14:15 

 

Program: 

1. Rekapitulace činnosti PS v roce 2020 

2. Zhodnocení výstupů ze SWOT analýzy 

3. Plánování aktivit na rok 2021 

4. Aktualizace složení PS RP pro rok 2021 

5. Různé, diskuze 

 

V úvodu jednání PS byla oficiálně členům představena přítomná Miroslava Rattayová Vytvarová, 

pracovnice Odboru pro sociální začleňování (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR). 

 

1. Rekapitulace činnosti PS v roce 2020  

Proběhla rekapitulace činnosti PS pro rovné příležitosti za rok 2020. 

 

2. Zhodnocení výstupů ze SWOT analýzy 

Provedena rekapitulace a zhodnocení výstupů ze SWOT analýzy z 25. 11. 2020. 

• Silné stránky 

• Slabé stránky 

• Příležitosti 

• Hrozby 

 

3. Plánování aktivit na rok 2021 

• Naplánované aktivity PS byly narušeny covidem, musí se přizpůsobit situaci, návrh na aktivity 

v on-line prostředí. 

• Nápady: 

✓ Zasíťování výchovných poradců a metodiků prevence na základě vytvořené databáze 

výchovných poradců a metodiků prevence MAP Trutnovsko II. 

✓ Propojení v rámci ORP – lektoři webinářů: 

- nprap. L. Vincenc – prevence drogové kriminality 

- plk. PhDr. Ondřej Moravčík – kyberprevence 

✓ Seminář pro rodiče – e-kniha – Jak spolu s dítětem zvládnout volbu povolání?  

- setkání se spoluautorkou e-knihy A. Csirke 

✓ Z dokumentu Analýza rovných příležitostí MAP Trutnovsko (viz. podrobněji bod 5. 

zápisu) lze vycházet při dalším směrování činnosti PS pro RP. 

• Informace od členů PS: 

✓ Z analýzy především „vypíchnout“, co hlavně chtějí školy řešit. 

✓ Preventisté jsou v kontaktu s poradnou v Trutnově, doporučuje se spojit s p. 

Kaplanovou a informovat se o jejich plánované činnosti, aby nedocházelo k duplicitě. 

✓ Zjištění zastřešující osoby pro výchovné poradce – I. Jiříčková zašle kontakt 

✓ Členové PS se shodli na pokračování plánované činnosti roku 2020 v on-line 

prostředí, uskutečnění (na základě výstupů dotazníku Rizikové chování) on-line 
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setkání a řešení dané problematiky. Začalo by se setkáním se zástupci škol a 

pokračovalo s představiteli dalších institucí (města, obce, policie…atd.). 

✓ Výstupy z dotazníku Rizikové chování – viz. příloha č. 1 zápisu  

 

4. Aktualizace složení PS RP pro rok 2021 

• Miroslava Rattayová Vytvarová – člen PS pro RP 

Expert na místní akční plány (MAP) 

Odbor pro sociální   začleňování (Agentura), Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

• Mgr. Jana Hrnčířová – v rámci dalších jednání PS se může objevit jako host. 

Paní Hrnčířová působí na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje, kde se zaměřuje na prevenci 

rizikového chování dětí a mládeže. 

• Případné ukončení činnosti v PS z důvodu pracovního vytížení, zaneprázdněnosti…apod. je 

možné, v takovém případě prosíme o oznámení tohoto rozhodnutí písemně e-mailem. 

5. Diskuze, různé 

• Na příštím jednání:  

✓ bude projednávána Analýza rovných příležitostí MAP – s analytickou, strategickou  

a implementační částí souhrnného dokumentu členy PS seznámí náš odborník na 

strategii a plánování Karel Turek  

✓ na základě výstupů z dotazníku Rizikové chování bude rozhodnuto o dalším postupu – 

doladění termínů on-line jednání o problematice s řediteli / koordinátory škol, 

představiteli obcí…atd.  

• Proběhla diskuze k jednotlivým bodům zápisu. 

 

 

Příští jednání PS se bude konat ve čtvrtek 8. 4. 2021 od 14:15 formou videokonference. 

Prezenční listina dokladovaná formou čestného prohlášení zúčastněných je přílohou č. 2 tohoto 

zápisu a Print Screen obrazovky je přílohou č. 3. 

 

Zapsala: Barbora Procházková 

Dne 25. 2. 2021 

 

 

 


