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ZÁPIS Z 3. SETKÁNÍ
PRACOVNÍ SKUPINY ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI
Místní akční plán vzdělávání pro SO ORP Hustopeče II
Termín konání: 4. února 2019, 15:30 hodin
Místo konání: Hotel Amande, Hustopeče
Přítomní:
1.
2.
3.
4.
5.

Vedoucí PS
Zástupce starostů
Zástupce rodičů
Pedagogický pr.
Zástupce ředitelů

Mgr. Dominika Pudilová
pudilova@maphustopecsko.cz
Brigita Petrášová
starosta@morkuvky.cz
Navrátilová Martina
medkova.martina@seznam.cz
Mgr. Bohdana Kezniklova bohdana.kezniklova@centrum.cz
Mgr. Marcela Klatovská
reditelna@zsuhercice.cz

Omluveni:
1.

Zástupce stř. škol

RNDr. Jitka Jirásková

j-jiraskova@gymhust.cz

PhDr. Tomáš Laz

socialni@hustopece.cz

Bc. Ivona Blažková

Ivona.blazkova@hustopece.cz

JUDr. Zuzana Frýbertová

frybertova@hustopece.cz

Hosté:
Vedoucí odboru
OSPOD
Sociálně-právní
ochrana dětí
Sociálně-právní
ochrana dětí

1.
2.
3.

Obsah jednání:
-

Přivítání
Aktuální dění v projektu MAP II
Implementační aktivity – stav
Přivítání hostů
Plán konkrétní aktivity na spolupráci s OSPOD
závěr

Průběh jednání:
Aktuální dění v projektu MAP II
Školení na téma Psychologický profil dítěte předškolního věku
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-

školení se uskuteční dne 4. března pod vedením Mgr. Lenky Bínové a je určeno i pro rodiče
dětí

-

zájemci se mohou hlásit na email bauerova@maphustopecsko.cz

Výzvy IROP MAS Hustopečsko
-

byly představeny dvě výzvy IROP MAS na předškolní vzdělávání a vzdělávání, kde byl
prodloužen termín podání do 30.4.2019

-

http://www.mashustopecsko.cz/aktualni-vyzvy-irop

-

s tím se pojí aktualizace strategického rámce MAP, kde bude v dubnu možné upravit potřeby
škol a doplnit další projektové záměry

NIDV – startuje projekt SYPO
-

byl představen projekt SYPO = Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů

-

nová koncepce, která systematicky a komplexně podpoří odborný růst s důrazem na
kvalitu, a to za pomoci těchto nástrojů:
o metodické kabinety na národní, krajské a vybrané oblastní úrovni
o stálá konference ředitelů (kabinet vedení)
o podpora začínajících učitelů.

-

V současné době se hledají: aktivní učitelé 1. a 2. stupně ZŠ, učitelé středních škol s daným
zaměřením a zástupci školního poradenského pracoviště ve všech regionech ČR.

-

Více zde: https://www.nidv.cz/o-nas/volna-mista/1751-vyberova-rizeni-na-cleny-krajskych-aoblastnich-kabinetu

Implementace MAP II

VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ MEZI UČITELI A VYCHOVATELI
Původní myšlenka, záměr:
-

Členové pracovní skupiny projednávali možnost spolupráce projektu MAP II s projektem
Komunitní plánování sociálních služeb v DSO Mikroregion Hustopečsko

-

Tématem spolupráce jsou ohrožené děti.

-

Tato spolupráce má podporu napříč ostatními pracovními skupinami a pracovníky OSPOD
ORP Hustopeče.

-

Cílem PS Rovné příležitosti: nastavení rovných příležitosti ve vzdělávání a snížit selektivnost
vzdělávacího systému – úzce propojeno s problematikou dětí ohrožených školním
neúspěchem

-

Cíl PS pro rodinu děti a mládež: snížit počet dětí umístěných mimo rodinu
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-

Jedno z opatření, které může vést k naplnění těchto cíle, je zlepšit efektivitu spolupráce mezi
školami a pracovníky OSPOD.

NÁZEV AKTIVITY:

ŠOS – školy a OSPOD spolupracují
CÍLE AKTIVITY:
-

pilotně ověřit formu úzké spolupráce mezi školami a OSPOD

-

nastavit udržitelnou formu spolupráce mezi školami a OSPOD

-

zefektivnit řešení vzniklých problému, které se dotýkají dětí na území ORP Hustopečsko

HARMONOGRAM AKTIVITY:
-

Společné setkání všech zástupců škol a pracovníků OSPOD z celého území ORP Hustopeče
(financováno z MAP II)
o KDY: 26. března 2019 v čase od 14 do 16 hodin
o KDE: Hotel Amande Hustopeče
o PRO KOHO: zástupci škol (výchovní poradci, metodici prevence, ředitelé) + zástupci
OSPOD
o PROGRAM:
o Představení (původní myšlenka, záměr) – Dominika Pudilová + Tomáš Laz


Součástí by mohlo být u vstupu před začátkem malé dotazníkové „šetření“,
aby se hosté trochu naladili na téma. Například rozvěšené flipové papíry
s dotazy typu: „Už jste někdy spolupracovaly s OSPOD?“ „Víte, kdo je váš
terénní pracovník určený pro vaši školu?“ „Nachází se u vás na škole děti,
které spadají pod OSPOD?“ „Řešíte problémy s rodiči?“ apod..(dotazy prosím
berte s otazníkem, pouze nahazuji, jistě vymyslíte vhodnější) Odpovědi jen
ANO/NE a hosté by anonymně čárkovali.. Z toho se pak dá vyjít v úvodu nebo
v průběhu program..

o Představení OSPOD – Tomáš Laz nebo někdy jiný z OSPOD


Malinko „historie“, jak fungujete, kolik vás je pracovníků, jak máte velké
území a jaký je počet dětí, které u vás evidujete



Představení pracovníků + jejich rozdělení na území – super by byly i
informace, které území eviduje nejvíce případů apod.

o Aktuální problémy – někdo z OSPOD


Představit, s čím se potýkáte a co konkrétně řešíte a co je největší problém



Dělení na „rozvody v rodině“ „problémy s chováním“ „nedostatečná péče“ +
u každého uvést příklady, co tam spadá

o Školy – někdo z OSPOD
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Předchozí bod napojit na problematiku škol, tj. s čím se nejvíce školy
potkávají a co řeší a co jim působí největší potíž



Opět klidně i forma zpětné vazby – opět by mohly nějak zaznačit, zda řeší
nejvíce šikanu, nebo problematické rodiče, nedostatečný rozvoj dětí apod..

o Povinnosti škol, povinnosti OSPOD – někdo z OSPOD


Představit zákonné povinnosti škol a ospod, stručně v bodech

o Cíle, plány – co chceme – Dominika Pudilová + Tomáš Laz, pí. Frýbertová


Představit harmonogram



plán setkávání úzké skupiny obce Hustopeče – 1x za 3 měsíce ve středu na
OSPOD od 16 do 17 hod



– POZN.: CHCE TO MÍT TROCHU PŘEDJEDNÁNO DOPŘEDU, ALESPOŃ
S NĚKTERÝMI ŠKOLAMI



setkání v roce 2020: Květen – červen 2020 - Společné setkání všech zástupců
škol a pracovníků OSPOD z celého území ORP Hustopeče (financováno z MAP
II v rámci této aktivity)
 Představení výsledků spolupráce a konkrétních dopadů
 Nastavení pravidelných setkávání v dalších území
 Otázky: Jak dál nastavit spolupráci? Stále v rámci MAP nebo jinou
formou?

o Závěr, rozloučení – opět nějaká anketa?
ÚKOLY:
-

Odpovědné osoby za aktivitu: Dominika Pudilová, Tomáš Laz, Bohdana Kezniklová

-

Pozvat školy, vytvořit pozvánku – Dominika Pudilová

-

Projednat program + nachystat prezentace – DP, TZ, BK

-

Předjednat školy na úzkou spolupráci – DP, BK

Další schůzka proběhne v květnu 13. května 2019 po domluvě se členy PS.

