
            
 

Název projektu: MAP Trutnovsko II 

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

Setkání pracovní skupiny rovné příležitosti 

zápis č. 1 

zasedací místnost MAS KJH, 12. 6. 2019, od 13:00 

 

Program: 

1. Workshop 

2. Základní informace o projektu MAP Trutnovsko II 

3. Představení jednotlivých pracovních skupin v rámci projektu 

4. Společné informace k fungování pracovních skupin 

5. Různé, diskuze 

 

1. Workshop 

Na začátek se konal workshop, ve kterém J. Balcar představil inspirace a možné oblasti zájmu pro 

PS. Při prezentaci čerpal z podkladů od M. Mížové, která se na poslední chvíli omluvila z jednání 

PS.  

 

2. Základní informace o projektu MAP Trutnovsko II 

J. Balcar přivítal za celý realizační tým všechny přítomné na setkání pracovní skupiny pro rovné 

příležitosti. V krátkosti představil projekt MAP Trutnovsko II, v jehož rámci se jednání uskutečnilo. 

Konalo se představování realizačního týmu a přítomných zástupců. Prezenční listina z jednání je 

přílohou č. 1 tohoto zápisu. 

 

3. Představení jednotlivých pracovních skupin v rámci projektu  

J. Balcar představil pracovní skupiny, které budou pracovat v projektu, financování, ředitelé škol, 

neformální a zájmové vzdělávání, matematickou a čtenářskou gramotnost. Jednou do roka by se 

měly všechny PS potkat, aby si sdíleli zkušenosti. Následně proběhla krátká neformální diskuze.  

 

4. Společné informace k fungování pracovních skupin 

J. Balcar představil dle metodiky náplň pracovní skupiny pro rovné příležitosti a její úlohu v 

projektu. Členové pracovní skupiny pro rovné příležitosti si zvolili Irenu Davidovou jako vedoucí 

pracovní skupiny. Dále všem členům skupiny budou na e-mail poslány kontakty na ostatní kolegy 

ve skupině. Bylo domluveno, že pracovní skupina přijme další členy. Více je popsáno v prezentaci, 

která je přílohou č. 2 tohoto zápisu.  

 

5. Různé, diskuze 

Další termín pro setkání pracovní skupiny pro rovné příležitosti bude domluven s I. Davidovou a J. 

Balcarem komunikací, prostřednictvím e-mailu. Od 1. 7. bude do aktivit zapojen koordinátor PS. 

Přesný čas a místo setkání budou následně upřesněny. 

 

 

Zapsala: Markéta Demešová, Barbora Procházková 

Dne 12. 6. 2019 

 

 


