Jednání pracovní skupiny pro rovné příležitosti
zápis č. 3
zasedací místnost MAS KJH, 24. 10. 2019, od 14:00

Program:
1. Organizační záležitosti.
2. Příprava první společné akce na rok 2020
3. Formulování nových témat pro řešení v rámci PS
4. Různé, diskuze
V úvodu J. Balcar provedl pro nové členy PS rekapitulaci posledního jednání (11. 9. 2019):
- problémy z pohledu školy – informace I. Jiříčkové
- ze sociálního odboru – informace I. Davidové
- z pohledu alternativního učení – informace E. Portychové
- návrh na vypracování aktuální analýzy problémových 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 pro Úpici a okolní obce, které spadají do přenesené působnosti obce Úpice
(Suchovršice, Batňovice, Havlovice, Libňatov, Maršov, Malé Svatoňovice, Velké
Svatoňovice, Rtyně v Podkrkonoší)
1. Organizační záležitosti
• PS již pracuje v celkovém počtu šesti členů.
• Zatím posledním posílením pracovní skupiny je starosta města Úpice Petr Hron a velitel
Městské policie v Úpici Martin Pilát. Jejich znalosti a zaměření jsou a budou pro práci PS
velice přínosné.
• S aktivními členy bude sepsána dohoda o provedení práce na práci v PS.
2. Příprava první společné akce na rok 2020
První společnou aktivitou PS pro RP bylo v minulém jednání navrženo setkání „U kulatého
stolu“, viz výše. Členové PS se dohodli na změně:
• Rozdělit setkání jednotlivých subjektů a vytvořit z nich jednotlivé skupiny, které by se
potkaly s PS pro rovné příležitosti.
• Jednalo by se o čtyři skupiny:
1. ŠKOLY – ředitelé, zástupci škol, preventisti (ZŠ, MŠ, speciální školy) – garant – I.
Jiříčková, E. Portychová
2. OBCE – starostové – garant – P. Hron
3. POLICIE – garant – M. Pilát
4. NEZISKOVÉ ORGANIZACE A OSTATNÍ VEŘEJNÉ INSTITUCE v oblasti řešení
problémů s rodinou – garant – I. Davidová, E. Portychová
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Startem společné akce je příprava na setkání s 1. skupinou – ŠKOLY
Cílem je zmapovat problémy škol, získat od nich informace a pomáhat s postupy
řešení problému.
PS se dohodla na:
a) pozvání ředitelů nebo preventistů škol a zmapování problémů – území,
přenesené působnosti Města Úpice
b) na vypracování formuláře – šablona pro školy
- I. Jiříčková podobný formulář využívá – Dokument problémů ze strany školy,
učitelů, žáků, rodičů – dodá B. Procházkové
- B. Procházková formulář přepošle členům PS k prostudování, připomínkám,
případným opravám, doplnění (bude předmětem příštího jednání PS)
- formulář by měl být rozšířený o kolonku, kde ředitel uvede problém školy na
vlastním příkladu
Moderování setkání – členové PS se shodli na hledání externího moderátora.

3. Formulování nových témat pro řešení v rámci PS
Seznámení s implementačními aktivitami:
• Implementační aktivity MAP Trutnovsko II – aktivita dle akčního plánu, popis aktivity, cíl
aktivity – vše v příloze č. 3 (info pro nové členy PS)
4.
•
•
•

Různé, diskuze
Návrh I. Jiříčkové na vypracování modelového příkladu (vlastní praxe):
Na základě modelového příkladu vytvořit analýzu – databázi postupu řešení.
Na základě výstupů Dokumentů problému – vypracovat analýzu problémových témat.

Prezenční listina z jednání je přílohou č. 1 tohoto zápisu.
Příští setkání PS se bude konat ve čtvrtek 28. 11. 2019 od 14:15 v zasedací místnosti MAS KJH
o.p.s.

Zapsala: Barbora Procházková
Dne 24. 10. 2019
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