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Zápis z pracovní skupiny 

pro rovné příležitosti 

 

 

 

 

 

 

Program jednání:  

1) Zahájení, seznámení s programem setkání  

2) Oblast v ORP Broumov v době nouzového stavu 

3) Informace o projektu – aktivity projektu, Roční akční plán 2021 

4) Festival organizací 

5) Téma pro další setkání pracovní skupiny pro matematickou gramotnost 

6) Společná diskuse k tématu 

7) Ukončení  

 

Účastníci jednání dle printscreenu obrazovky z on-line setkání 

 

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 

Identifikace pracovní skupiny 

Datum jednání 9. 12. 2020 

Čas zahájení jednání 15:00 

Místo konání  
on-line videokonference skrze nástroj Google 

Meet 
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Lenka Wilkeová, DiS. Tentokrát byli pod jedním přihlášením z technických důvodů přítomni tři 

účastníci pan Andrš, paní Benešová a Lupoměská. 

2) Oblast pro rovné příležitosti v ORP Broumov v době 

nouzového stavu 

Wilkeová, DiS. se zeptala přítomných, jak se jim vede a jak fungují v době nouzového stavu 

(postoje, zkušenosti s on-line výukou, návrat do škol apod.). Členové PS prezentovali jejich 

situaci, např.:  

OSPOD - Na úřadě už máme normální otvírací dobu a těšíme se na nové výzvy. 

Pan Tačík - Máme kombinovanou výuku – střídáme online vyučování a prezenční formu. Vrátilo 

se tak pár dětí, většinou jim chybí kontakt. Největší obavy z dopadů socializačního charakteru. 

Pí Nováková potvrzuje, že jsou děti úzkostné. 

3) Informace o projektu – aktivity projektu, Roční akční plán 2021 

Neproběhly všechny projekty na spolupráci rodiny a školy a budeme je přesouvat na rok 2021, 

kvůli situaci s Covidem19. Lenka Wilkeová nasdílela přehled akcí a zeptala se zúčastněných, zda 

by chtěli něco doplnit. Informovala o tom, že byl kdysi navržen kulatý stůl. Říct si koncept stolu 

a kdy a jak a pro koho to udělat. 

Pan Tačík reaguje, že to vzniklo na základě původní skupiny, kdy chtěli učitelé komunikaci 

s OSPODem. Zjistit na co mají jako učitelé právo, co a jakým způsobem to mají hlásit, kdy už 

má OSPOD zasahovat. 

Reakce zástupců z OSPOD - Kulaté stoly probíhaly a kompetence škol se projednávaly. Pokud 

bude poptávka, můžeme zopakovat, ale chtěli bychom otázky vědět předem, abychom se 

mohli připravit. Setkání 2x za rok není přínos, ale jsme se školami v kontaktu přes školní 

poradce každý týden. Kde je zájem, tak ta spolupráce rozběhnutá je. Pomáháme jim řešit např. 

kriminalitu mládeže. 

Dotaz paní Wilkeová na spolupráci s MAP, kdy OSPOD odpovídá, že rádi se něčeho zúčastní, 

ale nemají sílu a prostor něco sami organizovat, protože každá škola postupuje jinak.  
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Dotaz paní Wilkeové na to, zda by bylo nějaké téma, ke kterému by vznikl manuál pro školy a 

rodiče. Zaměření na komunikaci školy a rodičů. OSPOD nabízí zapojení na připomínkování 

tohoto manuálu, ale ne přímo jeho tvoření. Bude třeba oslovit odborník. Téma by mohlo 

reagovat na nynější situaci v nouzovém stavu. Pan Tačík navrhl téma - zvládání distanční výuky 

např. pro rodiče a dále jak je to se zanedbáváním distanční výuky apod. Možná by bylo možné 

zapracovat toto téma do příručky záškoláctví, ale nevíme v jakém je stavu. Paní Nováková 

informuje, že by to bylo fajn, ale problematické téma. Rodiny hlásí problémy s technickým 

vybavením, ale i žáky omlouvají zbytečně. Mělo by tam být nastavení pravidel. 

Návrh OSPOD - Bylo by dobré vložit graficky zpracované informace na web škol, úřadu. Např. 

Masarykova škola má něco na stránkách. 

Návrh pana Tačíka na grafické zpracování pravidel, například od starších žáků. Děti to přijímají 

lépe (např. studenti připravili divadlo na kyberšikanu). Paní Nováková reaguje, že pro jiný 

projekt oslovili polygrafickou školu ve Velkém Poříčí a bylo řečeno, že to pro žáky už není 

motivace. Takové projekty pak dělají sami učitelé. 

4) Festival organizací 

Navázání na téma z minulé pracovní skupiny, kdy se řešila organizace Festivalu organizací na 

Broumovsku. Paní Lupoměská má naplánovanou akci k pěstounství na květen 2022. Můžeme 

to spojit a udělat v září 2021. Budeme tak mít více prostředků. 

Po společné dohodě byl navržen a schválen termín 13.-17. 9. 2021. 

Je potřeba ještě doplánovat koho oslovit, doprovodný program, formu prezentace 

organizací. Jako místo konání byla domluvena klášterní zahrada a dřevník, pokud nejsou již 

zamluvené, což zjistí paní Wilkeová a případně rovnou zamluví.  

V 16:10 se připojil pan Minařík a paní Nývltová. 

Martin Minařík připomíná, že je důležité připravit zázemí pro organizace. Domluva, že se 

zajistí zapůjčení stánků od Kláštera Broumov, protože jsou v lepším stavu a dále vypůjčení stolů, 

židlí a skákacího hradu pro děti. Toto si bere za úkol paní Wilkeová. 
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Organizacím, které se vyberou k oslovení, budou zaslány pozvánky a ty si dále sami zajistí svou 

organizaci, co budou mít ve svém stánku apod. Zajištění propagace všemi možnými prostředky, 

tisk plakátů v broumovské tiskárně, články do zpravodajů apod. Zapojení škol, které se mohou 

něčím prezentovat, čímž se předpokládá přítomnost rodičů žáků, což je jedna z důležitých 

cílových skupin, kterou chceme oslovit.  Možnost zapojit dobrovolníky, žáky apod. Domluva 

paní Wilkeové, Benešové a Lupoměské na společném už konkrétnějším setkání dne 21. 1. 2021. 

5) Téma pro další setkání pracovní skupiny pro rovné příležitosti 

Náměty pro další setkání pracovní skupiny: 

Pracovat dále na sdíleném dokumentu pro přípravu festivalu, kde mohou zapisovat všichni. 

Příručka pro rodiče s problematikou distanční výuky.   

Pan Tačík by mohl být odborníkem na komunikaci pro připravovaný leták. 

6) Společná diskuse k tématu 

Členové PS dále diskutovali nad zmíněnými tématy. Paní Wilkeová informovala o nabídce 

na psychohygienu, vyzvala členy k navržení dalších možných aktivit, nabídek, co se nyní nejvíce 

řeší a je zapotřebí. Paní Meisnerová vznesla nápad na nabídku psychologa školám, které si ho 

nemohou dovolit zaměstnávat nebo ho nevyužijí tak často.  

7) Ukončení  

Wilkeová, DiS. poděkovala přítomným za účast na jednání a ukončila jej v 17:00. Další 

termín setkání byl stanoven na leden-únor 2021.  

 

V Broumově dne 9. 12. 2020 

Zápis vyhotovila: Mgr. Michaela Meisnerová 

Zápis ověřila: Lenka Wilkeová, DiS. 
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