Jednání pracovní skupiny pro rovné příležitosti
zápis č. 10
videokonference – Google Meet, 8. 4. 2021, od 14:15 h
Účast: Irena Davidová, Monika Špinlerová, Iveta Jiříčková, Petr Hron, Eva Portychová, Jan Balcar
(hlavní manažer MAP), Petr Záliš a Karel Turek (realizační tým MAP)
Program:
1. Rekapitulace činnosti, uskutečněné aktivity
2. Aktivity plánované na nejbližší období
3. Analýza rovných příležitostí MAP Trutnovsko s Karlem Turkem
4. Příprava setkání ředitelů – vyhodnocení průzkumu Rizikové chování
5. Různé, diskuze
1. Rekapitulace činnosti, uskutečněné aktivity
Proběhla rekapitulace činnosti PS a také aktivit v projektu MAP – výzva Fotíme náš region, školení
pro učitele a rodiče…
2. Aktivity plánované pro nejbližší období
Setkání ředitelů škol a preventistů z Úpicka k rizikovému chování, cyklus setkání pro kantory
Učitelé sobě, načítání pohádkových audioknih školáky pro předškoláky…
3.
•
•
•
•
•
•
•
•

Analýza rovných příležitostí MAP Trutnovsko s Karlem Turkem
Představení dokumentu, který pracuje s daty nasbíranými v regionu v letech 2016 – 2019
Dokument sledoval celou řadu ukazatelů
Například v oblasti inkluze je třeba pracovat na bezbariérovosti škol
Stanoveny hlavní problémy regionu: nedostatek speciálních pedagogů, školních psychologů
Eva Portychová: příště je třeba do strategie zapracovat i covid a problémy s ním spojené
PS pro rovné příležitosti má podle Karla Turka s Analýzou pracovat
Diskuse k Analýze, z níž vyplynula potřeba některé věci aktualizovat (vyloučené lokality…atd.)
Dokument se bude aktualizovat ke konci září 2021

4.
•
•
•
•

Příprava setkání ředitelů škol a preventistů z Úpicka k rizikovému chování
Setkání proběhne ve čtvrtek 6.5. od 14 h v zasedací místnosti Městského úřadu v Úpici
Přípravné jednání PS pro rovné příležitosti na stejném místě v úterý 4.5. od 14 h
Obou setkání se zúčastní také facilitátor jednání 6.5. Michal Hátle
Iveta Jiříčková: ředitel školy rozhodne, koho ze školy na setkání 6.5. vezme

5. Diskuze, různé
• Proběhla diskuse k tomu, že je třeba zmapovat osud žáků, kteří opouštějí ZŠ předčasně.
V tomto směru by bylo dobré porovnat Úpicko s jinými regiony.
• Jak lze donutit žáky po ZŠ pokračovat ve vzdělávání?
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Příští jednání PS se bude konat v úterý 4. 5. 2021 od 14:00 v zasedací místnosti MÚ v Úpici.
Prezenční listina dokladovaná formou čestného prohlášení zúčastněných je přílohou č. 1 tohoto
zápisu a Print Screen obrazovky je přílohou č. 2.
Zapsal: Petr Záliš
Dne 8. 4. 2021
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