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Jednání pracovní skupiny pro rovné příležitosti 

zápis č. 13 

zasedací místnost MAS KJH o.p.s., 28. 2. 2022, od 14:00 

 

 

 

Program: 

1. Rekapitulace aktivit PS pro RP a MAP Trutnovsko II 

2. MAP III 

3. Plán aktivit na 1. pololetí 2022 

4. Diskuze, různé 

 
 

1. Rekapitulace aktivit PS pro RP a MAP Trutnovsko II 

• Petr Záliš, manažer projektu MAP Trutnovsko II, zrekapituloval: 

- uskutečněné aktivity PS pro rovné příležitosti 

- proběhlé aktivity MAP Trutnovsko II komplexně k aktuálnímu datu a akce plánované 

- přivítal nového člena PS, por. Bc. Lukáše Vincence a lektora plánované aktivity 2.14 – Děti ve 

virtuálním prostředí – viz. bod zápisu 3 

 

 

2. MAP III 

• členové PS byli informováni o podání žádosti MAP III, který je navazujícím projektem na MAP 

II v trvání 11 měsíců (leden až listopad 2023) 

• nebude implementační, ale přechodový s přípravou na MAP IV 

• opět bude zapojeno všech 46 škol 

• žádost prošla formálním hodnocením 

 

 

3. Plán aktivit na 1. pololetí roku 2022 

• Plánovaná aktivita 2.14 – Děti ve virtuálním prostředí – 4 setkání rodičů – lektor L. Vincenc 

z oddělení prevence Policie ČR  

- po oslovení subjektů zapojených do MAP se přihlásilo 7 zájemců hostitelských škol 

- předběžné rozdělení setkání/ navrhované termíny škol/ územní zacílení: 

     1.setkání – ZŠ a MŠ Radvanice, R. Hager 

o navrhovaný termín – březen 2022 

o přizvání rodičů z okolních škol  

              2. setkání – ZŠ a MŠ Batňovice, R. Šolcová 

o navrhovaný termín duben 2022 (kromě 14. 4. 2022 – velikonoční prázdniny), od 16 – 

16:30 hodin, nespojovat s třídními schůzkami 

o ve třídě nebo v tělocvičně, dle počtu přihlášených rodičů 

o přizvání rodičů z okolních škol 
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o na setkání v krátkosti představí: 

- MAS KJH, o.p.s. – projekt MAP Trutnovsko II – J. Balcar, P. Záliš 

- bezpečnost města z pohledu:   

 starosty města Úpice P. Hrona 

 velitele Městské policie M. Piláta 

o na setkání se přizvou jako hosté: 

- A. Doudová, J. Kaplanová 

o všechna plánovaná setkání bude lektorovat por. BC. Lukáše Vincenc 

- 45 až 60 minut a následná diskuze 

 

3. setkání – ZŠ bří Čapků Úpice, R. Kafková 

o navrhovaný termín 21. 4. 2022, workshop spojený s třídními schůzkami, od 16:00 

nebo 16:30 hodin 

o přizvání rodičů z okolních škol  

 

                4. setkání – MŠ Novodvorská Trutnov, L. Müllerová 

o navrhovaný termín druhá polovina dubna 2022 – 20.4., 21.4., 25.-27.4., od 15:30 

nebo 16:00 hodin 

o přizvání rodičů z okolních škol 

 

Úkoly: 

 L. Vincence dodá obrázek – na leták/ pozvánku a logo Policie ČR 

 P. Záliš přepošle L. Vincencovi navrhované termíny škol k vypracování finálního 

harmonogramu všech setkání 

 M. Pilát – možnost dodání brožurky – prezentace MP – vytisknout na MAS KJH, 

dodá logo Městské policie 

 na setkání rodičů na ZŠ bří Čapků pozvat A. Doudovou a J. Kaplanovou 

 zájem byl i z Montessori Trutnov – P. Marková – možnost jako 5. setkání rodičů nebo 

implementační aktivita – dořeší se 

 

 

3. Diskuze, různé 

• E. Portychová – návrh – na rok 2023 (MAP III), oslovit pro spolupráci Janu Kaplanovou 

z Pedagogicko – psychologické poradny v Trutnově (j.kaplanova@ppptrutnov.cz, tel. 602 620 

020). Organizovala setkání metodiků prevence, může nám pomoci nasměrovat činnost PS 

Rovné příležitosti na rok 2023. 

• proběhla diskuze ke všem bodům programu 

 

   Termín 14. jednání PS pro rovné příležitosti je stanoven na čtvrtek 21. 4. 2022 v ZŠ bří Čapků, čas se 

upřesní.  

 

Prezenční listina z jednání je přílohou č. 1 tohoto zápisu. 

 

Zapsal: Barbora Procházková 
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Dne 28. 2. 2022 


