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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) Akce „Den volného času aneb jak se bavit po škole“ 

4) Seminář „Trénink modelových situací – komunikace a spolupráce školy s rodiči“ 

5) Zhodnocení projektu MAP II (příprava na další období) 

6) Informace o projektu – aktivity projektu, Roční akční plán 

7) Různé + společná diskuse 

8) Téma pro další setkání pracovní skupiny pro rovné příležitosti 

9) Ukončení 

 

Účastníci jednání dle printscreenu obrazovky 

 

1) Zahájení, seznámení s programem setkání  

Lenka 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 08. 11. 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 

Různá pracoviště popisují větší výskyt výchovných problémů s žáky. Situace se zhoršila po 

distanční výuce. Tam, kde bývaly problémy, jsou momentálně ještě větší. Rodinám dochází 

dech na řešení situací s problémovými dětmi. OSPOD má omezené možnosti, jak zasahovat do 

situace v rodině, pokud nejde přímo o zanedbávání dítěte. Do problému se také promítá 

obsazenost středisek výchovné péče, psychologů apod.  

3) Akce „Den volného času aneb jak se bavit po škole“ 

Lenka Wilkeová, DiS. představila průběh celé akce „Den volného času aneb jak se bavit po 

škole“ (pracovní název z minulých setkání PS byl Festival organizací, ale nakonec byl zvolen 

nový název). Byla to opravdu vydařená akce a učitelé, děti i zástupci organizací neformálního a 

zájmového vzdělávání si akci velmi chválili.  Následovně se paní Wilkeová zeptala účastníků, jak 

hodnotí akci, už dle představených informací nebo z vlastní zkušenosti, pokud se akce účastnili, 

zda v ní chceme pokračovat a co například můžeme vylepšit. 

Všichni zúčastnění, kteří se podíleli na akci nebo se na ni přišli podívat hodnotili akci jako 

velmi úspěšnou. Vyzdvihli možnost dětí přímo si vyzkoušet kroužek nebo zájmovou činnost, 

kterou organizace v území nabízí. Pozitivní byl ohlas i na doprovodný program a možné 

občerstvení. Paní Benešová představila jejich odpolední akci, kterou pořádalo Město Broumov, 

kdy byla sice spokojena, ale nedokáže si představit, že by tak náročnou akci na organizaci 

pořádala každý rok. 

Všichni ostatní členové PS se shodli, že dopolední akci projektu MAP II zaměřenou na 

prezentaci volnočasových aktivit pro děti by bylo dobré opakovat a zachovat. 

4)  Seminář „Trénink modelových situací – komunikace a 

spolupráce školy s rodiči“ 
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Paní Wilkeová a pan Tačík podali poslední novinky k semináři „Trénink modelových situací“. 

Jakými tématy se bude seminář zabývat a co si účastníci vyzkoušejí „na vlastní kůži.“ Termín 

seminář je naplánován na 22. 11. 2021.  

5)  Zhodnocení projektu MAP II (příprava na další období) 

Wilkeová, DiS. seznámila členy PS s dalším bodem jednání, který se zaměřuje na 

zhodnocení projektu MAP II a tím se připraví na budoucí realizaci úspěšných aktivit i do 

budoucna. Členům se položily 3 otázky („Co jsme udělali, realizovali?, Co se nám povedlo?, Co 

chceme zachovat?“), na které odpovídali. Tyto odpovědi se zapsaly do sdíleného dokumentu a 

vedla se diskuse k jednotlivým odpovědím (např.: zavedení poradenského centra, akce „Den 

volného času aneb jak se bavit po škole“, semináře na téma komunikace rodičů a školy, 

kyberšikany apod. 

6) Informace o projektu – aktivity projektu, Roční akční plán 

Lenka Wilkeová, DiS., představila, jak bude vypadat přechod z projektu MAP II na MAP III. 

Co nás v něm čeká. Skupin se shodla, že do budoucna by ráda znovu uspořádala Den 

volného času a podporovala rozvoj finanční gramotnosti. 

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

uskutečnily a dále ještě uskuteční v roce 2021. Dále představila Akční plán do roku 2022. U 

obou dokumentů je třeba udělat aktualizaci aktivit, takže společně s představením aktivit 

vyzvala paní Wilkeová členy PS k doplnění. Členové PS prošli aktivity a byla provedena 

aktualizace. 

7) Různé + společná diskuse 

Členové společně diskutovali nad předchozími body jednání PS. Shodli se, že do budoucna 

by bylo skvělé uspořádat znovu Den volného času a podpořil se rozvoj finanční gramotnosti. 

8) Téma pro další setkání pracovní skupiny pro rovné příležitosti 

Další náměty: 

a) finanční gramotnost 
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9) Ukončení  

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

termín setkání byl stanoven na 2. 12. 2021. Na jednání bude přítomen Mgr. Michal Tačík. 

Účastníci obdrží pozvánku s programem setkání v časovém předstihu.  

 

V Broumově dne 10. 11. 2021 

Zápis vyhotovila: Mgr. Michaela Meisnerová 

Zápis ověřila: Lenka Wilkeová, DiS. 
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