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Zápis z pracovní skupiny 

pro rovné příležitosti 

 

 

 

 

 

Program jednání:  

1) Zahájení, seznámení s programem setkání  

2) Aktuální informace o projektu – Roční akční plán 2020 

3) Téma pro další setkání pracovní skupiny pro rovné příležitosti 

4) Společná diskuse k tématu 

5) Ukončení  

 

Účastníci jednání: 

Mgr. Michaela Baxová – MAS Broumovsko+, z. s. 

Mgr. Vlasta Humlová – MAS Broumovsko+, z. s. 

Mgr. Eva Bilíková – ZŠ Kladská, Broumov 

Ing. Gabriela Vytlačilová – Odbor finanční a školství MěÚ Broumov 

Bc. Martin Minařík – Centrum pro rodinu 

Hosté:  

Mgr. Michal Tačík – odborník 

Ing. Miloš Andrš – OSPOD Broumov 

Taťána Loudová – MŠ Broumov 

Mgr. Hana Nováková – Probační a mediační služba 

Lenka Wilkeová, DiS. - DSO 

 

Identifikace pracovní skupiny 

Datum jednání 5. 12. 2019 

Čas zahájení jednání 14:30  

Místo konání  
Malá Kreslírna kláštera Broumov, Klášterní 1, 

550 01 Broumov 
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1) Zahájení, seznámení s programem setkání  

Mgr. Michaela Baxová zahájila pracovní skupinu ve 14:30, uvítala přítomné členy pracovní 

skupiny, uvedla všechny body programu a vyzvala je k případnému doplnění programu. Nikdo 

neměl námitky, plynule se tak přešlo k programu jednání. 

2) Aktuální informace o projektu – Roční akční plán 2020 

Mgr. Baxová požádala přítomné o další doplnění do Ročního akčního plánu na rok 2020, 

jenž bylo započato na minulém setkání pracovní skupiny. 

Přítomní diskutovali o možnostech rozvoje regionu v tématu rovných příležitostí – uváděli 

jednotlivá úskalí, která brání k adekvátnímu rozvoji: 

• Administrativní zátěž,  

• nedostatek kvalifikovaných pedagogických pracovníků,  

• nedostatek materiálního zabezpečení aj. 

Dále se hovořilo o možných tématech vzdělávacích akcí pro rok 2020 – některá témata by bylo 

vhodné opakovat několikrát a cyklicky za sebou.  

Pozitivně byly hodnoceny vzdělávací akce např. s Mgr. Lenkou Ondráčkovou.  

3) Téma pro další setkání pracovní skupiny pro rovné příležitosti 

Mgr. Baxová vyzvala členy a hosty pracovní skupiny, aby navrhli případná témata k setkání 

pracovní skupiny pro rovné příležitosti v roce 2020. Návrhy témat mohou zasílat mailem nebo 

telefonicky. 

4) Společná diskuse k tématu 

Mg. Baxová vyzvala přítomné, aby se vyjádřili k jednotlivým bodům jednání. Diskuze byla 

vedena k výše zmíněným tématům.  

V rámci diskuse byla zhodnocena také práce v rámci pracovní skupiny a efektivita práce 

pracovní skupiny. Mgr. Baxová vyzvala účastníky jednání, aby vznesli případné změny, které by 

v rámci jednání pracovní skupiny uvítali. 
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V závěru proběhla volná diskuse mezi jednotlivými členy a hosty pracovní skupiny o 

problematice rovných příležitostí v území. 

5) Ukončení 

Mgr. Baxová poděkovala účastníkům za účast na jednání a ukončila jednání v 15:45. 

Následující setkání pracovní skupiny pro rovné příležitosti se uskuteční v březnu 2020 

v Broumově. O přesném termínu setkání budou účastníci s dostatečným časovým předstihem 

informováni. 

 

V Broumově dne 7. 12. 2019 

 

Zápis vyhotovila: Mgr. Michaela Baxová 
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