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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 

3) Manuál – komunikace rodičů a školy 

4) Aktualizace Ročního akčního plánu vzdělávání 2021 

5) Závěrečné vyhodnocení evaluace MAP 

6) Informace k Festivalu organizací 

7) Téma pro další setkání pracovní skupiny pro rovné příležitosti 

8) Společná diskuse k tématu 

9) Ukončení  

 

Účastníci jednání dle printscreenu obrazovky 

 

1) Zahájení, seznámení s programem setkání  

Paní Wilkeová 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 16. 6. 2021 

Čas zahájení jednání 15:00 

Místo konání  On-line setkání pomocí nástroje Zoom 
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z přítomných neměl námitky. Zapisovatelkou zápisu z pracovní skupiny byla navržena paní 

Meisnerová a jako ověřovatelka zápisu byla navržena paní Wilkeová.  

2) Oblast rovných příležitostí v ORP Broumov  

Paní Wilkeová 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 probrali náročné 

uzavírání školního roku 2020/2021, vyměnili si zkušenosti s dětmi, kterých se nejvíce dotklo 

distanční studium a potřebovali by pomocnou ruku, aby opět naskočili do běžného života. 

Padly návrhy oslovit nebo komunikovat s organizacemi jako je Big Brother, 5P, Srdce na dlani. 

3) Manuál – komunikace rodičů a školy 

Paní Wilkeová sdělila PS, jak postupuje práce na téma komunikace a spolupráce školy 

s rodiči, kdy se plánovalo vytvoření manuálu na toto téma. Je připravován seminář pro učitele 

a zástupce dalších organizací (OSPOD, MěÚ – odbor vzdělávání), který bude interaktivní, a 

kromě sdílení dobré praxe poskytne účastníkům možnost získat zkušenosti „na nečisto“ formou 

hraní rolí, bezpečně, s podporou a vedením v různých situacích, které se ve škole můžou 

vyskytnout. Výstupem semináře budou podklady pro případné zpracování manuálu. Termín 

semináře byl navržen na 23. 9. 2021 nebo 25. 9. 2021, osloveným účastníkům se dají k dispozici 

oba termíny a vybere se dle preferencí. 

4) Aktualizace Ročního akčního plánu vzdělávání 2021 

Paní Wilkeová představila Roční akční plán na rok 2021, kde jsou aktivity, které se uskutečnily 

a dále ještě uskuteční v roce 2021. Je třeba udělat aktualizaci aktivit, takže společně 

s představením aktivit vyzvala paní Wilkeová členy PS k doplnění. Členové PS prošli jednotlivé 

aktivity a byla provedena jejich aktualizace. Pracovní skupina se také znovu zamyslela, zda by 

bylo vhodné zapojit ještě nějakou další organizaci z regionu ke spolupráci na případných 

dalších aktivitách spojených s rovnými příležitostmi ve vzdělávání.  
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5) Závěrečné vyhodnocení evaluace MAP 

Paní Wilkeová sdělila členům PS, že již na předchozích jednáních bylo informováno o 

povinné evaluaci v rámci projektu MAP II, kdy bude realizována jedna komplexní vnější 

evaluace, která bude rozdělená na dílčí části.  

Paní Wilkeová představila aktualizovaný harmonogram evaluace a podobu Závěrečné 

sebehodnotící zprávy, která je konečným výstupem celkové evaluace MAP II. Členům bylo 

připomenuto, že již proběhla evaluace na jednotlivých pracovních skupinách (členové hodnotili 

fungování PS, implementační aktivity, přínos MAP), byly zaslány dotazníky do škol ohledně 

vzdělávacích akcí, hodnocení ředitelů a členů ŘV na společných setkáních a dále zaslán 

dotazník, kdo se na setkáních nevyjádřil. Nyní probíhá zpracování výsledků, které budou 

projednány na další schůzce PS a dále pak bude schválena konečná podoba Závěrečné 

sebehodnotící zprávy na jednání ŘV, které se uskuteční v prosinci.  

6) Informace k Festivalu organizací 

Paní Wilkeová 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. Termín zůstává 15. 9. 2021, festival bude dle 

domluvy rozdělen na dvě části a projektu MAP II se bude týkat pouze dopolední část, která 

bude zaměřena na představení organizací neformálního a zájmového vzdělávání, uvádět ho 

bude moderátor, místo konání je již domluveno v Broumově, v klášterní zahradě a Dřevníku.  

7) Téma pro další setkání pracovní skupiny pro rovné příležitosti  

Návrhy na možná témata:  

a) syndrom vyhoření 

b) jak na ŠVP 

c) psychohygiena 

 

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 

 

 

8) Společná diskuse k tématu 

Členové diskutovali nad předchozími body jednání PS.  

9) Ukončení  

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

termín setkání byl stanoven na podzim 2021 (listopad). Na jednání bude přítomen Mgr. Michal 

Tačík. Účastníci obdrží pozvánku s programem setkání v časovém předstihu.  

 

V Broumově dne 20. 6. 2021 

Zápis vyhotovila: Mgr. Michaela Meisnerová 

Zápis ověřila: Lenka Wilkeová, DiS. 
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