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Jednání pracovní skupiny pro rovné příležitosti 

zápis č. 6 

zasedací místnost MAS KJH, 20. 2. 2020, od 14:30 

 

Program: 

1. Plnění úkolů z minulého jednání PS 

2. Vyhodnocení odpovědí z dotazníku Rizikové chování 

3. Příprava setkání 1. podskupiny ŠKOLY – 18. 3. 2020 

4. Příprava dalších aktivit PS na rok 2020 

5. Různé, diskuze 

 

 

1. Plnění úkolů z minulého jednání PS 

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

 

2. Vyhodnocení odpovědí z dotazníku – Rizikové chování  

• Dotazník vyplnilo 12 subjektů, z toho 9 ZŠ a 3 MŠ. 

• Byly vyhodnoceny největší problémy škol: 

– podrobný přehled – celkové výsledky jednotlivých dotazů/problémů (sumář v excelu) 

– procentuální přehled rizikového chování (grafy)  

• Z výsledků dotazníku vyplynulo, že MŠ nemají tak závažné problémy nebo jen takové, které 

jsou schopny si v rámci svých možností a kompetencí většinou vyřešit samy. 

• PS se bude v této fázi prioritně zabývat problémy ZŠ. 

 

 Cíle PS pro RP: 

– společně hledat řešení, prostor k tomu, aby bylo jasno, na koho se v případě problémů 

obrátit – hledat doporučení, cesty k nápravě 

– není jedno řešení na všechny problémy, cílem je problém eliminovat, vytěsnit a snaha 

pomoct v řešení problémů, vědět jaké problémy s kým řešit 

– cílem není vytvořit přesnou „kuchařku“, ale strategii – možnost řešení, vzájemně si pomoci, 

inspirovat se  

 

3. Příprava setkání 1. podskupiny ŠKOLY – 18. 3. 2020  

• Dotazník vše neodhalí. 

• Proběhla debata, jakým směrem se při setkání 18.3. ubírat, prezentace největších 

vyselektovaných problémů ředitelům, společná diskuze k jednotlivým problémům. 

• V některých případech se školy obracejí i na špatné instituce – možnost při tomto setkání 

formou sdílení informací mezi jednotlivým školami/řediteli si předávat zkušenosti, informace 

atp. 

 

4. Příprava dalších aktivit PS na rok 2020  

• PS je aktuálně zaměřena na body 2 a 3 tohoto zápisu. 

• Další navazující aktivity budou předmětem příštího jednání. 
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5. Různé, diskuze 

• Finální podoba grafu dotazníku a sumář vyhodnocení jednotlivých problémů rozdělit na MŠ, 

ZŠ, 1. stupeň, devítiletky – zajistí P. Záliš 

• Proběhla diskuse k bodům programu jednání PS, viz. výše. 

Termín dalšího jednání PS bude sdělen po domluvě e-mailem. 

 

Prezenční listina z jednání je přílohou č. 1 tohoto zápisu. 

 

Zapsala: Barbora Procházková 

Dne 20. 2. 2020 

 


