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Jednání pracovní skupiny pro rovné příležitosti 

zápis č. 5 

zasedací místnost MAS KJH, 9. 1. 2020, od 14:30 

 

Program: 

1. Plnění úkolů z minulého jednání PS 

2. Příprava aktivit PS na rok 2020 

3. Různé, diskuse 

 

 

1. Plnění úkolů z minulého jednání PS 

• V úvodu proběhlo shrnutí činnosti PS pro RP a plnění úkolů. 

 

2. Příprava aktivit PS na rok 2020 

• Dolaďování aktivit PS pro Úpici a okolní obce, které spadají do přenesené působnosti 

obce Úpice (Suchovršice, Batňovice, Havlovice, Libňatov, Maršov, Malé Svatoňovice, 

Velké Svatoňovice, Rtyně v Podkrkonoší)  

• Analýza současného stavu – finální úprava formuláře/dotazníku RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ  

- úprava nadpisu v bodě 3 (hnědý podklad) na nové znění „Rezervy při řešení    

   rizikových situací ze strany školy (slabé stránky)“ 

- poslední otázka bodu 3 změněna na „Úroveň komunikace školy s ostatními   

    institucemi“ 

- v bodě 4 – Komunikace s ostatními institucemi – změněn text na „Úroveň  

    komunikace ostatních institucí se školou (pomoc ostatních institucí škole)“  

 

•  Krok 1 – oslovení ředitelů ZŠ, MŠ a spec. škol (i prostřednictvím PS ředitelé) dopisem 

a dotazníkem 

- Stručný zvací dopis napíše MAS, doladí jeho znění s vedoucí PR pro RP Irenou 

Davidovou. Vysvětlit v něm, proč to děláme a vyzvat adresáty ke spolupráci  

- Zvací dopis podepíše vedoucí PS Irena Davidová, starosta města Petr Hron a 

ředitel MAS KJH, o.p.s. Jan Balcar 

                       

•  Krok 2 – proběhne setkání pracovní podskupiny ŠKOLY (zástupců 9 škol) ve středu 

18.3. od 13:00 h v zasedací místnosti Městského úřadu v Úpici 

- Vedoucí PS Irena Davidová osloví facilitátorku Eriku Kovačíkovou 

- Cílem akce výměna zkušeností s řešením problémů, hledání nových řešení 

 

•  Výhledově je v plánu setkání s někým, kdo by mohl řešení problémů v gesci PS pro 

RP posunout dále (představitel Královéhradeckého kraje, poslanec, senátor…?) 

 

 

3. Různé, diskuse 

Proběhla diskuse k tématům a aktivitám, viz. výše. 

       Prezenční listina z jednání je přílohou č. 1 tohoto zápisu. 
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Příští setkání PS se bude konat ve čtvrtek 20. 2. 2020 od 14:30 v zasedací místnosti MAS KJH 

o.p.s. 

 

Zapsala: Petr Záliš, Barbora Procházková 

Dne 9. 1. 2020 

 

 


