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Zápis z pracovní skupiny 

pro rovné příležitosti 

 

 

 

 

 

Program jednání:  

1) Zahájení, seznámení s programem setkání  

2) Seznámení s plánovanými vzdělávacími akcemi k problematice rovných příležitostí 

3) Vyhodnocení společných úkolů z posledního setkání 

4) SWOT analýza 

5) Společná diskuse k tématu 

6) Ukončení  

 

Účastníci jednání: 

Mgr. Eva Bilíková – ZŠ Kladská, Broumov 

Ing. Gabriela Vytlačilová – Odbor finanční a školství MěÚ Broumov 

Bc. Martin Minařík – Centrum pro rodinu 

Mgr. Alice Benešová – OSPOD Broumov 

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

Hosté:  

Mgr. Michal Tačík – odborník 

Ing. Miloš Andrš – OSPOD Broumov 

Lukáš Kivak – asistent prevence kriminality 

Kateřina Horváthová – asistent prevence kriminality 

Identifikace pracovní skupiny 

Datum jednání 21. 3. 201 

Čas zahájení jednání 14:30  

Místo konání  
Opatské sály 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. Ověřovatelem zápisu byl určen Ing. Miloš Andrš. 

2) Seznámení s plánovanými vzdělávacími akcemi k problematice 

rovných příležitostí 

Mgr. Baxová představila přítomným plánované vzdělávací akce k problematice rovných 

příležitostí: 

• 26. 3. 2019, Školní připravenost před vstupem do školy, pro rodiče dětí, SPC Náchod,  

• 9. 4. 2019, Výjezdní akce pro asistenty pedagoga do Kunratic,  

• 11. 4. 2019, Vývoj dětské řeči, pro rodiče dětí, SPC Náchod,  

• Kulatý stůl s OSPOD – prozatím není určen závazný termín. 

3) Vyhodnocení společných úkolů z posledního setkání  

Mgr. Tačík zopakoval společné úkoly z posledního setkání pracovní skupiny: 

• zřízení odloučeného pracoviště PPP 

- proběhlo setkání se zástupci ředitelství PPP a PPP Náchod, 

- administrativně náročné pro PPP, 

- podkladem je počet potenciálních klientů – v rámci projektu MAP proběhne 

screening území. 

• romští asistenti prevence kriminality 

- zástupci asistentů prevence kriminality v Broumově byli přizváni na jednání 

pracovní skupiny, 

- náplní práce je např. prevence záškoláctví, odvod dětí do školy…, 

- projekt na podporu romských asistentů kriminality je časově omezen, 

- Mgr. Baxová zjistí možnosti jejich další podpory, spolupráce, případné další 

zapojení do projektu MAP, stálejší financování,  

- zástupci budou pozváni i na další jednání pracovní skupiny pro rovné 

příležitosti. 
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4) SWOT analýza 

Mgr. Tačik vyzval přítomné, aby vytipovali společnou myšlenku, co je v území ORP 

Broumov aktuálně za problém – hledání jednoho společného cíle.  

Přítomní zmiňovali následující úskalí v ORP Broumov: 

• schází startovací byty pro osoby vycházející z dětského domova – vysoká vazba na 

sociální služby,  

• rozšiřování (sociálních) služeb vázne na rozhodnutí KHK,  

• absence služeb pro děti vycházející z DD. 

Podklady pro SWOT analýzu byly připraveny, samotná analýza/mapování proběhne na 

dalším setkání pracovní skupiny pro rovné příležitosti. 

5) Společná diskuse k tématu 

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

vedena k výše zmíněným tématům. V závěru proběhla volná diskuse mezi jednotlivými členy 

pracovní skupiny. 

6) Ukončení 

Mgr. Baxová poděkovala účastníkům za účast na jednání a ukončila jednání v 17:30. 

 

Následující setkání pracovní skupiny pro rovné příležitosti se uskuteční v květnu/červnu 

2019 v Broumově, přítomen na něm bude zástupce Agentury pro sociální začleňování Mgr. 

Martin Dobeš. O přesném termínu setkání budou účastníci s dostatečným časovým předstihem 

informováni. 

 

V Broumově dne 25. 3. 2019 

 

Zápis vyhotovila: Mgr. Michaela Baxová 

 

Zápis ověřil: Ing. Miloš Andrš 
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