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Jednání pracovní skupiny pro rovné příležitosti 

zápis č. 4 

zasedací místnost MAS KJH, 28. 11. 2019, od 14:15 

 

Program: 

1. Shrnutí činnosti a plnění úkolů 

2. Příprava společné akce v roce 2020 

3. Plán aktivit na rok 2020/2021 

4. Diskuze, různé 

 

 

1. Shrnutí činnosti a plnění úkolů 

• Proběhlo shrnutí činnosti PS pro RP z předchozích měsíců. 

• Úkoly se průběžně plní. 

• PS je stále otevřená pro nové členy 

 

2. Příprava společné akce v roce 2020 

• Startem společné akce je příprava na setkání s 1. skupinou – ŠKOLY (viz. bod 3 zápisu) 

• Členové PS se shodli soustředit se v 1. fázi plánované aktivity na MŠ a z jejich 

výstupů vytvořit modelovou situaci pro ostatní skupiny. 

• Termín realizace - 1. čtvrtletí roku 2020. 

• Pro začátek vymezit aktivitu pro Úpici a okolní obce, které spadají do přenesené 

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

Svatoňovice, Velké Svatoňovice, Rtyně v Podkrkonoší)  

• Příprava/úprava – formuláře/dotazníku RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ (vzor od I. Jiříčkové) 

a)   Tvorba dotazníku – RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ: 

- ze strany žáka 

- ze strany rodičů 

- ze strany školy 

- komunikace (spolupráce) s institucemi (ÚP, OSPOD, Policie ČR…) 

b) Výstupy z dotazníků – MŠ a ZŠ budou jednotlivě. 

   Úkol: 

   -  tvorba pozvánky, dotazníků, databáze příjemců/e-maily – B. Procházková, J. Balcar 

 -  vytvořený dotazník bude předmětem dalšího jednání PS – diskuze/dokončení a  

   finální podoba. 

   -  následně odeslání e-mailů – P. Hron 

   - telefonická komunikace s příjemci dotazníku – B. Procházková 

     

3. Plán aktivit na rok 2020/2021 

• Zmapování problémů v území přenesené působnosti Města Úpice. 

Jedná 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 
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4. NEZISKOVÉ ORGANIZACE A OSTATNÍ VEŘEJNÉ INSTITUCE v oblasti řešení 

problémů s rodinou – garant – I. Davidová, E. Portychová 

 

4. Diskuze, různé 

Proběhla diskuze k tématům a aktivitám, viz. výše. 

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

 

Příští setkání PS se bude konat ve čtvrtek 9. 1. 2020 od 14:30 v zasedací místnosti MAS KJH o.p.s. 

 

Zapsala: Barbora Procházková 

Dne 28. 11. 2019 

 

 


