Jednání pracovní skupiny pro rovné příležitosti
zápis č. 2
zasedací místnost MAS KJH, 11. 9. 2019, od 14:00
Program:
1. Metodické nastavení fungování PS
2. Formulování témat pro řešení v rámci PS
3. Plán aktivit na rok 2019
4. Různé, diskuze

1. Metodické nastavení fungování PS
• PS se bude scházet dle metodiky 4x do roka:
• PS vytváří popis stávajícího stavu problematiky v území, popis příčin (důvodu) tohoto
stavu a návrh aktivit, které pomohou nastavit rovné příležitosti.
• PS navrhuje konkrétní aktivity nastavující rovné příležitosti a podmínky ke vzdělávání a
snižující selektivitu vzdělávacího systému v území a uvnitř škol.
• PS na základě získaných znalostí a zkušeností posuzuje navržené aktivity, zda jsou
v souladu se zásadou rovného přístupu ke vzdělání.
• PS iniciuje a podporuje spolupráci vzdělávacích, sociálních a zdravotnických služeb
v rámci dítěte/žáka.
• V rámci PS se mohou setkávat zástupci i dalších institucí a organizací ze systému
vzdělávacího, sociálního a zdravotního pro společné plánování a vzájemnou spolupráci na
podporu žáků s potřebou podpůrných opatření, vytvořit komplexní systém péče o rodinu
a děti.
• PS se nebrání spolupracovat i s dalšími organizacemi v území – zástupci neformálního a
zájmového vzdělávání.
• PS je stále otevřená i pro další zájemce, s aktivními členy bude sepsána dohoda o
provedení práce na práci v PS.
2. Formulování témat pro řešení v rámci PS
Proběhla startovací diskuze k formulování témat, která by mohla oslovit učitelé z území ORP.
Okruhy témat:
• Cílem není řešit „romské děti z ulice“ a jejich lepší podmínky, ale komplexnější téma.
• Jak přispět ke zlepšení komunikace s rodiči „problémových dětí“
- rodiče nekomunikují se školou, děti propadají, škola doporučuje poradny apod.
- rodiče nereagují, odmítají pomoc školy, nespolupracují
- četnost dluhů (pomůcky, obědy atd.), hygiena (vši), chování (nedodržování Školního
řádu, pití na veřejnosti apod.)
- děti cizinců – jazyková bariéra dětí i rodičů.
• Co by pomohlo učitelům v jejich profesi a posílení odbornosti v dané oblasti.
• Povinnosti rodičů, dětí školy.
• Dítě přístupné vzdělání i bez asistenta.
• Rovný přístup dětí ke vzdělání.
• Analýza problémů školy a města.
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3. Plán aktivit na rok 2019
Seznámení s implementačními aktivitami:
• Implementační aktivity MAP Trutnovsko II – aktivita dle akčního plánu, popis aktivity, cíl
aktivity – vše v příloze č. 2.
4. Různé, diskuze
Proběhla diskuze k formulovaným tématům:
• Návrh na vypracování aktuální analýzy problémových témat.
- v minulosti se řešili, pokus o analýzu, došlo na určité období k posunu
- zapojily se zástupci škol, zainteresované instituce, organizace – Policie ČR, lékař atd.
- v roce 2015 byl vypracován dokument (zápis) – řešení problémů školy, města
(k nahlédnutí dodá I. Jiříčková)
- analýza bude sloužit i k roztřídění témat
• Návrh setkání „U kulatého stolu“ učitelů, ředitelů MŠ a ZŠ, speciálních škol, dětských
lékařů, starostů, zaměstnanců Policie ČR, Úřadu práce a dalších zainteresovaných
institucí a organizací a aktuálně řešit dané problémy. Pro začátek vymezit PS pro rovné
příležitosti na Úpici a blízké okolí (Suchovršice, Batňovice, Havlovice...)
• Rovný přístup ke vzdělání
- členové PS do příštího setkání definují oblasti, kde dochází k znevýhodnění dětí a kde
nemají rovné příležitosti každé jiné dítě (př. dojezd autobusem, účast na lyžařském
výcviku apod.)
• I. Davidová poukázala na dobré zkušenosti s prací Oblastní charity Trutnov – Zvonek pro
rodinu – jsou to sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (dochází do rodiny, učí se
s dětmi, kontrolují aktovku apod.)
• Možnost v případě zájmu studenta vypracovat Bakalářskou práci na dané problémové
téma.

Příští setkání PS se bude konat ve čtvrtek 24. 10. 2019 od 14:00 v zasedací místnosti MAS KJH
o.p.s., I. Davidová domluví i účast policisty a starosty.
Prezenční listina z jednání je přílohou č. 1 tohoto zápisu.
Zapsala: Barbora Procházková
Dne 11. 9. 2019
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