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Jednání pracovní skupiny pro rovné příležitosti 

zápis č. 11 

zasedací místnost Městského úřadu Úpice, 4. 5. 2021, od 13:45 h 

 

 

 

Program: 

1. Důkladnější seznámení s výstupy z dotazníku – RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ  

2. Stanovení dalšího postupu – prioritizace 

3. Příprava na setkání ředitelů škol k problematice rizikového chování (6. 5. 2021) 

4. Stanovení nového vedoucího PS pro RP 

5. Diskuze, různé 

 

1. Důkladnější seznámení s výstupy z dotazníku – RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 

• Proběhlo důkladnější a podrobné seznámení s výstupy dotazníku – RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ – viz. 

příloha zápisu č. 1  

 

2. Stanovení dalšího postupu – prioritizace 

• Byly z důkladného rozboru a společné diskuze s facilitátorem plánovaného setkání, Michalem 

Hátle, navrženy na prioritizaci dalšího postupu určené body z dotazníku, na které je třeba se 

zaměřit 

 

3. Příprava na setkání ředitelů škol k problematice rizikové chování (6. 5. 2021) 

• Setkání zástupců škol k problematice rizikového chování – od 14:00 hodin, zasedací místnost 

MAS KJH o.p.s. 

• Upřesnit program pozvánky – RT MAP pro M. Hátle – prezentace na dataprojektoru 

Navrhované body – představení PS pro RP (náplň činnosti), vyhodnocení dotazníku RIZIKOVÉ 

CHOVÁNÍ, definování nejzásadnějších problémů z pohledu jednotlivých škol, nastínění řešení 

definovaných problémů 

• Časový limit 1 – 1,5 hodiny 

• Zda se budou řešit všechny tabulky rizikového chování 1,2,3,4 – vyplyne z jednání 

• Cílem setkání je i propojit zúčastněné, aby o sobě věděli a sdíleli své dobré i špatné 

zkušenosti, spolupracovali spolu 

 

4. Stanovení nového vedoucího PS pro RP 

• Po odstoupení Davidové I. (vedoucí PS) a Špinlerové M., byla po domluvě novou vedoucí PS 

pro RP stanovena s platností od 1. 5. 2021 Eva Portychová, ředitelka ZŠ a MŠ Mraveniště, 

Markoušovice 

• Byla seznámena s pracovní náplní vedoucího pracovní skupiny 

• PS pro RP by uvítala nové členy  

Návrhy: I. Jiříčková – nový člen ze Dvora Králové, nestranný, se stejnými problémy…, 

někdo z ORP, z Úřadu práce…. 
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5. Diskuze, různé 

• Navrhované setkání s neziskovými organizacemi – PROSTOR PRO (o. s Hradec Králové), 

ZVONEK pro rodinu (SAS – Oblastní charita Trutnov), RIAPS (Trutnov) 

- termín: pondělí 21. červen 2021, od 14:00 hodin v zasedací místnosti MAS KJH o.p.s. 

- oslovit výše jmenované organizace  

• Tvorba databází: 

1) Seznam neziskových organizací, služeb, firem, které se zabývají problémy, které řeší i 

školy (placené služby, neplacené, kontakty přímo na zaměstnance apod.)  

2) Seznam preventivních programů/aktivit a referencí 

   Jiříčková Iveta, metodička prevence ZŠ Úpice-Lány, člen PS pro RP: „Bylo by dobré tyto výstupy mít 

co nejdříve, respektive do konce srpna 2021, aby s tím mohly školy od září nového školního roku 

pracovat.“ 

Příští 12. jednání PS se bude konat ve čtvrtek 17. 6. 2021 od 14:00 v zasedací místnosti MAS KJH, jako 

přípravné jednání na setkání s neziskovkami (21. 6. 2021) 

 

Prezenční listina z jednání je přílohou č. 2 tohoto zápisu. 

 

Zapsala: Barbora Procházková 

Dne 4. 5. 2021 

 


