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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) Materiál na téma „Dítě v ohrožení“ 

4) Manuál – komunikace rodičů a školy 

5) Informace k Festivalu organizací 

6) Téma pro další setkání pracovní skupiny pro rovné příležitosti 

7) Společná diskuse k tématu 

8) Ukončení  

 

Účastníci jednání dle prezenční listiny 

 

1) Zahájení, seznámení s programem setkání  

Wilkeová, DiS. zahájila pracovní skupinu ve 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 

Identifikace pracovní skupiny 

Datum jednání 15. 4. 2021 

Čas zahájení jednání 15:00 

Místo konání  On-line setkání pomocí nástroje Zoom 
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z přítomných neměl námitky. Jako ověřovatel zápisu z pracovní skupiny byla navržena Lenka 

Wilkeová, DiS. a zapisovatelkou Mgr. Michaela Meisnerová.  

2) Oblast rovných příležitostí v ORP Broumov v době nouzového 

stavu 

Wilkeová, DiS. se zeptala přítomných, jak se jim vede a jak fungují v době po nouzovém 

stavu (postoje, zkušenosti s on-line výukou, návrat do škol apod.). Členové PS si pochvalovali 

první rozvolnění za podmínek testování a očkování. Doba dlouhého lockdownu se promítla do 

psychiky lidí a všichni mají hodně práce. Hlavně u dětí jsou vnímány velké psychické problémy.  

3) Materiál na téma „Dítě v ohrožení“ 

Wilkeová, DiS. nasdílela k nahlédnutí brožuru „Dítě v ohrožení“, která přišla z NS MAS. Ta 

byla požádána od kolegů z České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání o zaslání 

krátkého informačního materiálu, který reaguje na zhoršení životní situace mnoha rodin a 

vzrůstající psychické obtíže dětí. V této krizové době by měly všechny školy sledovat více 

projevy dětí a při odhalení výrazné psychické nepohody jednat a nabídnout adekvátní pomoc. 

V materiálu jsou popsány varovné signály a situace, kterých si všímat a nápady, jak dítě 

podpořit. 

Mgr. Tačík shrnul situaci dětí v poslední době. Členové PS se zamysleli nad dalšími 

možnostmi, kde všude by se dal hotový leták rozeslat. 

4) Manuál – komunikace rodičů a školy 

Jednalo se o dalším postupu vytvoření manuálu podporujícího komunikaci mezi školou a 

rodiči v rámci aktivity projektu – Spolupráce rodiny a školy. Předpokládá se nastavení pravidel 

pro komunikaci ze strany učitele i rodiče – přednáška odborníka na tuto problematiku (to již 

zajištěno v rámci seminářů s panem Davidem Čápem).  Dalším výstupem by měl být vznik 

manuálu pro učitele Jak komunikovat s rodiči a manuál pro rodiče Jak komunikovat s učitelem. 

Mgr. Tačík se na minulém setkání PS nabídl, že zkusíme takový manuál vytvořit. Členové měli 

několik námětů, jak by to mohlo vypadat. Shodli se na vytvoření skupiny aktivních učitelů, 

ostatních pracovníků ve vzdělávání a zástupců dalších subjektů v regionu (OSPOD, SPC apod.), 

mailto:mas@broumovsko.cz
http://mas.broumovsko.cz/


 

MAS Broumovsko+, z. s. 

telefon: 491 521 281 

e-mail: mas@broumovsko.cz 

web: mas.broumovsko.cz 

 

 

která by se sešla a diskutovala toto téma, kdy výstupem by mohl být právě manuál ze strany 

školy.  Později bude třeba znovu prodiskutovat možnost spolupráce s rodiči, ke kterým se 

dostaneme prostřednictvím zapojených aktivních učitelů a bude snaha udělat společné setkání 

i s nimi. Jedním z argumentů, proč zapojit rodiče bylo, že rodiče třeba nevědí o podpoře, kterou 

jim škola může nabídnout. 

5) Informace k Festivalu organizací 

Wilkeová, DiS. shrnula dosavadní kroky a plány k Festivalu organizací. Např: zajištění 

občerstvení, doprovodného programu a celkového rozvrhu programu. Nadále bude k dispozici 

sdílený dokument pro zapisování dalších nápadů. 

6) Téma pro další setkání pracovní skupiny pro rovné příležitosti 

Mgr. Meisnerová navrhla téma sdíleného psychologa pro školy, pro které je obtížné nebo 

nemožné zajisti služby školního psychologa. V době distančního vzdělávání přibylo 

psychických problémů dětí, a proto by se školám mohl hodit nebo by alespoň vyzkoušeli 

spolupráci. Bylo rozhodnuto, že se nejprve zjistí poptávka ve školách a finanční situace projektu.  

7) Ukončení  

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

termín jednání PS byl stanoven na červen 2021.  

 

V Broumově dne 20. 4. 2021 

Zápis vyhotovila: Mgr. Michaela Meisnerová 

Zápis ověřila: Lenka Wilkeová, DiS. 
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