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Zápis z pracovní skupiny 

pro rovné příležitosti 

 

 

 

 

 

Program jednání:  

1) Zahájení, seznámení s programem setkání  

2) Oblast rovných příležitostí v ORP Broumov v době nouzového stavu 

3) SWOT-3 analýza – příčiny problémů a jejich řešení 

4) Téma pro další setkání pracovní skupiny pro rovné příležitosti 

5) Společná diskuse k tématu 

6) Ukončení  

 

Účastníci jednání viz prezenční listina 

 

 

1) Zahájení, seznámení s programem setkání  

Lenka Wilkeová, DiS. zahájila pracovní skupinu v 15:00, uvítala přítomné členy pracovní 

skupiny a seznámila je s programem setkání – uvedla všechny body dnešního jednání, zeptala 

se přítomných na případné dotazy, připomínky k programu, případně doplnění programu. 

Nikdo z přítomných neměl námitky. Jako ověřovatel zápisu z pracovní skupiny byla navržena 

Lenka Wilkeová, DiS. 

Identifikace pracovní skupiny 

Datum jednání 1. 7. 2020 

Čas zahájení jednání 15:00  

Místo konání  
Opatské sály kláštera Broumov, Klášterní 1, 

550 01 Broumov 
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2) Oblast rovných příležitostí v ORP Broumov v době nouzového 

stavu 

Wilkeová, DiS. se zeptala přítomných, jak si počínali v době nouzového stavu a jak fungují 

nyní, kdy už se nařízení k nouzovému stavu uvolňují (postoje, zkušenosti s on-line výukou 

apod.). Členové PS prezentovali jejich situaci, kde všude byl znatelný omezený stav.  

Mgr. Hana Nováková, Probační a mediační služba – fungují již v normálním režimu, ale stále 

jsou zavedena některá hygienická opatření (dezinfekce), v nouzovém stavu se zaměstnanci 

střídali po skupinkách na dopolední a odpolední část, kontroly u klientů v domácnostech byly 

prováděny pouze vizuálně nebo se problematika řešila telefonicky.  

Bc. Martin Minařík, Centrum pro rodinu – také už fungují normálně, dělají se různé 

skupinové aktivity pro děti, byl zakázán osobní kontakt s klienty, ale práce s klienty probíhala 

prostřednictvím e-mailu a telefonu.  

Mgr. Michal Tačík, odborník – zavedena nouzová opatření, probíhala on-line výuka, po 

uvolnění nouzového stavu byly znatelné velké rozdíly ve výsledcích žáků (buď známky 1 nebo 

4 a nic mezi tím), nařízení vlády o omezeném počtu dětí, co mohou zpět do školy, pouze malé 

skupinky 15 žáků, které bylo těžké k něčemu dohnat, když nebyla možná žádná skupinová 

práce apod.  

Mgr. Vlasta Humlová - výuka 7., 8. a 9. třídy skrze společný on-line nástroj, který byl na 

škole zaveden, ze začátku byla on-line výuka pro žáky zajímavá, takže se jich účastnilo hodně, 

ale postupně zájem opadal a byla malá účast, problematičtější opravování písemek a úkolů, 

výhoda on-line vzdělávání pro děti, které mají problém s vyjadřováním, neměly strach a více se 

zapojovaly. 

Ing. Gabriela Vytlačilová, Odbor finanční a školství, MěÚ Broumov – úřad byl v omezeném 

provozu, pracovníci byli rozděleni na 2 skupiny, kdy jedna skupina pracovala z domu a jedna 

z kanceláře úřadu, pro veřejnost byl úřad otevřen pouze v určité dny, práce dále probíhala 

telefonicky nebo e-mailem, po částečném uvolnění nouzových opatření (25. 5. 2020) bylo stále 

nutné dodržovat některá hygienická opatření (ve společných prostorách nutnost nošení roušek, 
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dezinfekce apod.). Z pohledu rodiče těžká on-line výuka, střídání rodičů na ošetřovném, skvělé 

využití programu UčíTelka, kdy paní učitelka vytipovala pořady, na které je dobré se podívat. 

 

3) SWOT-3 analýza – příčiny problémů a jejich řešení 

Výstupem z minulého setkání pracovní skupiny byla revidovaná SWOT-3 analýza, která je 

důležitou součástí dokumentu MAP vzdělávání na Broumovsku. Tato aktualizace proběhla 

z minulé analýzy projektu MAP I, kdy už jsou určité změny v území – 3 silné stránky, 3 slabé 

stránky, 3 příležitosti, 3 hrozby (rozdání podkladů s výsledky z minulého setkání PS). 

Revidovaná analýza obsahuje popis problémů a potřeb, ale nyní je potřeba se dle postupů 

zaměřit na popis příčin slabých stránek a ohrožení s návrhem konkrétních kroků na řešení s 

následnou vazbou na další aktivity projektu.  

Členové PS se zaměřili na jednotlivé body analýzy. Hrozby, které jsou v území, byly popsány 

a pokud to bylo možné, navrženo řešení. Např. účast ve Strategické radě, která nyní vzniká a 

účastníci jsou různé organizace z Broumovska. U slabých stránek, kdy je vnímáno nedostatečné 

povědomí o fungujících institucích v území – jako řešení byla navržena „ochutnávka 

neziskovek“. Některé problémy jsou těžko uchopitelné a řešitelné z jejich pozice, ale snaha co 

nejlépe popsat.  Konečným výsledkem diskuse byla úprava SWOT-3 analýzy dle současné 

situace.  

 

4) Téma pro další setkání pracovní skupiny 

Wilkeová, DiS. vyzvala členy a hosty pracovní skupiny, aby navrhli případná témata na další 

setkání pracovní skupiny pro rovné příležitosti: 

- Evaluace MAP (kdo bude osloveným respondentem, nástroje pro oslovení a realizaci, 

jak bude probíhat vyhodnocení apod.) 

- Popis potřeb škol (slovní zhodnocení, výsledek šetření) 

- Festival organizací („ochutnávka neziskovek“) 

Další návrhy témat mohou účastníci zasílat e-mailem nebo telefonicky. 
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5) Společná diskuse k tématu 

Wilkeová, DiS. vyzvala přítomné, aby se vyjádřili k jednotlivým bodům jednání. Diskuse byla 

vedena k výše zmíněným tématům.  

V závěru proběhla volná diskuse mezi jednotlivými členy a hosty pracovní skupiny o 

současném nouzovém stavu a využití on-line nástrojů do budoucna, jak správně postupovat, 

pokud tato situace nastane znovu. 

6) Ukončení 

Wilkeová, DiS. poděkovala účastníkům za účast na jednání a ukončila jednání v 16:45. 

Následující setkání pracovní skupiny se uskuteční 12. 10. 2020. Místo bude upřesněno. Na 

jednání bude přítomen Mgr. Michal Tačík. Účastníci obdrží pozvánku s programem setkání 

v časovém předstihu. 

 

 

V Broumově dne 7. 7. 2020 

 

Zápis vyhotovila: Mgr. Vlasta Humlová 

 

Zápis ověřila: Lenka Wilkeová, DiS. 
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