
            
 

Koordinátor projektu: MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. 

Název projektu: MAP Trutnovsko II 

Reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009402 

 

Jednání pracovní skupiny pro rovné příležitosti 
zápis č. 14 

zasedací místnost MAS KJH o.p.s., 22. 6. 2022, od 15:00 

 

Program: 

1. Rekapitulace aktivit konaných v rámci MAP Trutnovsko II 

2. Zhodnocení workshopů s rodiči o bezpečnosti dětí na internetu 

3. Plán aktivit na 2. pololetí 2022 

4. Diskuze, různé 

 
1. Rekapitulace aktivit konaných v rámci MAP Trutnovsko II 

• Proběhla rekapitulace aktivit konaných v posledním období 

 

2. Zhodnocení workshopů s rodiči o bezpečnosti dětí na internetu 

• zkušený policejní preventista Lukáš Vincenc upozornil na nástrahy, které na internetu 

ohrožují děti a mládež 

• zdůraznil, na co si mají rodiče dávat pozor, aby nebylo ohrožené duševní i fyzické zdraví jejich 

dětí 

• rodiče se dozvěděli, co děti na netu dělají, co je pro ně lákavé a přitom nebezpečné 

• byli instruováni o tom, na co mají určitě dohlédnout a jakým způsobem mají s dětmi hovořit o 

případných problémech 

• pomocí příkladů viděli, jak může být s dětmi na sociálních sítích manipulováno, co třeba 

prozradí na dítě pár zveřejněných fotografií 

• účastníkům bylo doporučeno, jak problémům předcházet 

• poučení rodičové = lépe chráněné děti. V případě internetu to platí dvojnásob. Workshopy 
pořádané v rámci projektu MAP na Trutnovsku byly účinnou prevencí a přispěly 
k optimalizaci kvalitního inkluzivního vzdělávání 

 

3. Plán aktivit na 2. pololetí roku 2022 

• Společné 16. jednání PS pro RP, ČG, MG, financování + ŘV v Radvanicích 3. listopadu 2022 

• Vyhodnocení aktivit jednotlivých pracovních skupin – prezentace 

• PS prezentuje vedoucí pracovní skupiny 

• Prohlídka ZŠ a MŠ Radvanice 

 

4. Diskuze, různé 

• proběhla diskuze ke všem bodům programu 

 

   Termín 15. jednání PS se bude konat po domluvě členů PS pro rovné příležitosti. 

 

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

 

Zapsal: Barbora Procházková 

dne 22. 6. 2022. 


