Zápis číslo 7 pracovní skupiny prevence školního neúspěchu
z jednání k projektu „MAP rozvoje vzdělávání v území ORP Ostrov“, pracovní skupiny
prevence školního neúspěchu konaného dne 25.04. 2017 od 14,30 hodin na Městském úřadě v
Ostrově, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov.
Dne 25.04. 2017 se sešli:
Ing.Bc. Kateřina Šplíchalová, Ing.Bc. Alena Skalická, p. Milan Veselý, Mgr. Václav Hruška,
Mgr. Monika Šulcová, pa. Dominika Baloghová, Mgr. Dagmar Adamovičová, Mgr. Dana
Osičková, Mgr. Lucie Mildorfová
Omluveni: pa. Miroslava Světlíková, Mgr. Alžběta Pospíšilová, p. Ladislav Martínek
Ing.Bc. Kateřina Šplíchalová uvedla 7. setkání pracovní skupiny. V návaznosti na instrukce
paní Škutové a paní Žitné o seřazení aktivit pracovní skupiny dle priority od nejdůležitější a
dále o stanovení koordinátorů a realizátorů jednotlivých aktivit se pracovní skupina dohodla
pro všechny stanovené aktivity pro roční akční plán pro školní rok 2017/2018



Setkávání zástupců ZŠ z ORP Ostrov a OSPOD
Mgr. Osičková, zda by tato aktivita nemohla být skloubena se setkáváním
ředitelů ZŠ, výchovných poradců a preventistů. Zbytečně by pak ale zřejmě
docházelo ke střetávání mnoha témat, která by v rámci setkávání byla řešena.
Navrženo bylo, aby tato setkávání byla realizována minimálně 2x ročně, koncem
srpna (poslední týden) či počátkem září (první týden) a dále počátkem měsíce
února. V tomto případě jsme se shodli, že koordinátorem by mohl být navržený
MAS a realizátory výchovní poradci či ředitelé ZŠ v ORP Ostrov, zástupci
SPC, PPP, SVP, preventisté PČR Ostrov, Jáchymov, Pernink a MP Ostrov,
zástupci OSPOD a dále zástupci neziskových organizací spolupracujících
s OSPOD MěÚ Ostrov. V rámci pracovní skupiny je třeba některé z výše
uvedených aktérů oslovit a přizvat je k jednání pracovní skupiny a obeznámit je
se zamýšlenou aktivitou. To bude mimo jiné další náplní činnosti pracovní
skupiny



Výchovně preventistické akce PČR
Koordinátorem byl i v tomto případě navržen MAS a jako realizátoři PČR
Ostrov, Jáchymov, Pernink a především MP Ostrov. Dále pak za OSPOD
kurátoři pro děti a mládež, dobrovolní hasiči z Ostrova, zástupci horské
služby Pernink a Záchranného kruhu. I některé z těchto aktérů je třeba oslovit
a přizvat na jednání pracovní skupiny, protože dosud nebyli jejími členy.



Příměstské tábory
V rámci této aktivity by koordinátory byly neziskové organizace
spolupracující s OSPOD MěÚ Ostrov a realizátory opět neziskové
organizace a OSPOD MěÚ Ostrov. Tato aktivita je z pohledu pracovní
skupiny nejvíce nejistá, protože je třeba oslovit jednotlivé organizace s tím, zda
by některá z nich měla zájem o pořádání příměstských táborů. Zde je vše vázáno
na poskytnutí finančních prostředků.Paní Šplíchalová předběžně mluvila s OS
Světlo Kadaň a KSK Centrum, o.p.s. s tím, že by do pořádání táborů nejspíš šli.
Je však třeba o aktivitě dále jednat.

Pokud se jedná o zdůvodnění výběru aktivit, shodla se pracovní skupina na tom, že
všechny uvedené aktivity jsou reálné a zvládnutelné. Skupina se shodla na tom, že není
třeba je vyhodnocovat v rámci Checklistu (strana 6 – 7) Inspiromatu 6 – Akční plán. To
již učinila pa. Šplíchalová před jednáním pracovní skupiny a došla k závěru, že všechny
navržené aktivity dávají smysl, což bylo potvrzeno i členy pracovní skupiny s tím, že
znovu již checklist vyhodnocován nebude. V rámci dalších setkání pracovní skupiny
budou aktivity rozpracovány do konkrétních kroků, kterými budou naplněny, dále bude
určen harmonogram aktivit.
V návaznosti na pracovní jednání řídící skupiny k projektu MAP, které se uskutečnilo dne
24.04. 2017, se pracovní skupina na základě připomínek Ing. Urbánkové a Ing Žitné:










zda byli s jednotlivými tématy - PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ
seznámeni všichni ředitelé ZŠ v rámci ORP Ostrov, zda byli obesláni, je třeba prokázat
e-mailovou korespondencí, která se musí založit pro kontrolní orgány
je třeba si založit složku, kde se bude veškerá dokumentace archivovat - Ing. J.
Urbánková a spol. měla na mysli, že by se vytvořila, resp. připojila doprovodná
dokumentace (e-maily, prezenční listiny, podklady) na Google Disc
v zákresu jednotlivých kroků např. u tématu šikana je potřeba vytvořit prokliky, aby se
ředitel, resp. osoba, která hledá potřebné informace, hned dopídila způsobu řešení a
nečetla zbytečně celý text. Zde bude muset pomoci Tomáš Peroutka - je to jako jakýsi
návod "CO DĚLAT, KDYŽ..."
je třeba do příští pracovní schůzky řídící skupiny připravit náplň setkávání pracovní
skupiny prevence školního neúspěchu - do 30.11.2017
je také potřeba připravit do středy 26.04.201, návrh programu na workshop, který se
musí zaslat
Ing. Z. Žitné, kde by se v širším kruhu prodiskutovala zpracovaná témata prevence
sociálně patologických jevů - záškoláctví a asistované záškoláctví, syndrom týraného
dítěte, šikana a kyberšikana

dohodla na níže uvedeném:


S jednotlivými zpracovanými tématy a aktivitami pracovní skupiny Prevence školního
neúspěchu nebyli dosud v rámci ORP Ostrov seznámeni ředitelé ZŠ Horní Blatná, ZŠ
Merklín a ZŠ Jáchymov. Pa. Šplíchalová tak učiní do 09.05. 2017 s tím, že ředitele či
výchovné poradce zmíněných základních škol přizvu dodatečně i do pracovní skupiny,
pokud budou chtít být její součástí. Jejich účast v pracovní skupině je samozřejmě
dobrovolná.
 Na Google Disku se vytvoří složka, kde bude archivována doprovodná dokumentace
(prezenční listiny a další materiály z činnosti PS) a doplněny do složky zápisů, zápisy
z jednání pracovních skupin. V případě technických obtíží se pa. Šplíchalová obrátí na
Ing. Žitnou.
 Co se týká navržených „prokliků“ v materiálech, které doposud vytvořila pa.
Šplíchalová, a jsou zveřejněny na webu Hurá do lavic, nejsou ze strany zástupců
jednotlivých škol v ORP požadovány. Pracovní skupina odsouhlasila, že doposud
zpracované materiály jsou pro ně dostačující a naprosto vyhovující.
 K další náplni činnosti pracovní skupiny Prevence školního neúspěchu (do 30.11. 2017)
bylo domluveno a odsouhlaseno, že nadále se bude zabývat
 rozpracováním navržených aktivit do jednotlivých kroků
 zapojením jednotlivých realizátorů aktivit do činnosti pracovní skupiny
 navázáním a prohloubením spolupráce jednotlivých škol v ORP s neziskovými
organizacemi působícími v ORP
 tématem „domácího“ doučování a zapojení rodičů do doučování dětí
 zapojením všech škol v ORP do projektu „NENECH TO BÝT“ – www.nntb.cz

V rámci jednotlivých setkání pracovní skupiny samozřejmě mohou vyvstat další témata, která
bude třeba řešit.


V rámci jednání pracovní skupiny, bylo dohodnuto, že workshop pracovní skupiny
zatím není třeba pořádat, a to s ohledem na to, že skupina má jasně nastavené cíle a
aktivity, kterými se bude zabývat a ze všech pracovních skupin, se dle názoru členů
skupiny, jedná o nejpestřejší skupinu, co se týče složení. Jsou zde zástupci škol,
neziskových organizací, PČR ostrov, Městské policie, MěÚ Ostrov (školství, OSPOD).
Dále budou k dalším jednáním a rozpracováním jednotlivých aktivit přizvány další
neziskové organizace, PPP, SVP, SPC, dobrovolní Hasiči, PČR Pernink a Jáchymov,
Horská služba a Záchranný kruh. V souvislosti s uvedeným se členové pracovní skupiny
shodli na tom, že není třeba prozatím pořádat workshop a bude lépe se, s ohledem na
pracovní a časovou vytíženost členů pracovní skupiny, setkat a jednat v rámci jednání
pracovní skupiny. Proto nebude program workshopu Ing. Žitné zasílán. Skupina se
neshodla na tom, že by uspořádaný workshop měl hlubší význam pro její další činnost.

Dále byla v rámci pracovní skupiny pa. Šplíchalovou představena nová služba LINKA PRO
RODINU A ŠKOLU (116 000), která funguje NON STOP. Jedná se o registrovaného
poskytovatele služby, který má pověření k výkonu sociálně- právní ochrany dětí s oznamovací
povinností.

Služba:
 poskytuje technickou krizovou pomoc ve vyhrocených emotivních situacích
 poskytuje psychologickou a sociálně – právní pomoc, podporuje konstruktivní
spolupráci s úřady
 v případech akutního či dlouhodobého ohrožení dítěte spolupracuje s OSPOD
Na dalším jednání pracovní skupiny budou členům předány propagační materiály výše uvedené
služby.
Přítomným členům pracovní skupiny byly předány materiály k projektu „NENECH TO BÝT“
a dále informační letáček Světla Kadaň, z.s. k projektu Sociální začleňování formou zlepšení
uplatnitelnosti na trhu práce a ve společnosti. Pa. Baloghová nebo její nastupující kolegyně na
příštím jednání pracovní skupiny projekt ještě jednou představí členům pracovní skupiny.
Další jednání pracovní skupiny bylo dohodnuto na termín 25.05. 2017 ve 14:30 hodin.
Pozvánka bude rozeslána. Další termín pracovní schůzky bude dohodnut na květnovém jednání
pracovní skupiny.
Úkoly do příštího jednání:








Přizvání HZS v Ostrově, ZŠ Jáchymov, ZŠ Pernink a ZŠ Merklín a ZŠ Horní Blatná –
Mgr. Mildorfová zajistí pozvání na další jednání pracovní skupiny dne 25.05. 2017
Přizvání Horské služby Pernink a PČR Pernink – Mgr. Osičková zajistí pozvání na další
jednání pracovní skupiny dne 25.05. 2017
Přizvání Záchranného kruhu –Mgr. Hruška zajistí pozvání na další jednání pracovní
skupiny dne 25.05. 2017
Přizvání OSPOD – kurátorů pro děti a mládež – Ing. Bc. Skalická zajistí pozvání na
další jednání pracovní skupiny dne 25.05. 2017
Přizvání PČR Jáchymov – Ing. Šplíchalová zajistí pozvání na další jednání pracovní
skupiny dne 25.05. 2017
Zaslání aktivit a témat zpracovaných pracovní skupinou do ZŠ Jáchymov, ZŠ Merklín
a ZŠ Horní Blatná – zajistí Ing. Šplíchalová do 09.05. 2017
Zajištění místnosti pro jednání pracovní skupiny dne 25.05. 2017 – Mgr. Mildorfová
zajistí pro jednání pracovní skupiny zasedací místnost RM.

Jednání bylo v 15,45 hodin ukončeno.
V Ostrově dne 25.04. 2017
Zapsala: Ing.Bc Kateřina Šplíchalová

………………………………

