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ZÁPIS Z 4. SETKÁNÍ
PRACOVNÍ SKUPINY ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI
Místní akční plán vzdělávání pro SO ORP Hustopeče II
Termín konání: 13. května 2019, 15:30 hodin
Místo konání: Radnice města Hustopeče, zasedací místnost
Přítomní:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vedoucí PS
Zástupce starostů
Zástupce rodičů
Pedagogický pr.
Zástupce ředitelů
Zástupce stř. škol

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
RNDr. Jitka Jirásková
j-jiraskova@gymhust.cz

Obsah jednání:
-

Přivítání
Aktuální dění v projektu MAP II
Implementační aktivity – stav
Diskuse
závěr

Průběh jednání:
Aktuální dění v projektu MAP II
Mateřské školy nově v polytechnické výuce
-

pozvánka pro vedoucí pracovníky MŠ

-

7. a 8. června 2019, Velké Pavlovice, Ekocentrum Trkmanka

Implementace MAP II

VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ MEZI UČITELI A VYCHOVATELI
NÁZEV AKTIVITY:

ŠOS – školy a OSPOD spolupracují
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Informace o tom, že proběhlo úzké setkání škol v obci Hustopeče spolu s JUDr. Zuzanou Frýbertovou.
Tématem byla šikana a kyberšikana. Zástupci ze škol navázali spolupráci a jsou ochotni se setkávat
pravidelně.
Dále došlo ke sdílení zkušeností a dobré praxe při využívání různých organizací, projektů a státních
institucí, jež se věnují problematice šikany a kyberšikany.
Doporučeny byly následující:
-

Aplikace Nenech to být – NNTB.
o Aplikace je dostupná běžně ke stažení pro Android a iOS do mobilů. Funguje velmi
jednoduše. Anonym, který si všimne šikany ve své škole, může nahlásit do aplikace
oběť, třídu, kde se nachází a přidat poznámku. Zpráva je poté odeslána odpovědné
osobě na škole, která celou věc může prověřit. Aplikace má již více jak 1000 stažení a
zatím funguje velmi dobře. Je doporučeno to zmínit mezi dětmi a žáky.

-

Projekt Seznam se bezpečně
o Projekt společnosti Seznam.cz
o Probíhá ve spolupráci s Benem Cristovao. Součástí je v rámci televize Stream a
Seznam pravidelné vysílání pořadů a videí na téma šikany a kyberšikany.
o V roce 2018 došlo k natočení filmu Na hory – velmi působivý film se špatným koncem
podle skutečné události. Volně k nalezení na internetu.
o V rámci projektu se pořádají i přednášky. Je nutné dohledat

-

Beseda s tiskovou mluvčí Policie ČR, Břeclav
o Možné kdykoliv oslovit, tisková mluvčí zdarma přijede do školy či jinam

-

Národní centrum kybernetické bezpečnosti
o Mezi náplní práce mají mimo jiné vzdělávací a preventivní činnost

Tématem dalšího setkání úzké skupiny bude spolupráce s Městskou policií.

DOPORUČENÁ ČETBA Z KNIHOVEN V REGIONU
-

Členům pracovní skupiny byly představeny vytvořené seznamy doporučených knih pro
skupiny dětí: 2-5 let, 6-9 let, 10-14 let

-

Na seznamu spolupracovaly pracovnice knihovny ve Velkých Pavlovicích

-

Seznam je dostupný formou letáku. Byla odsouhlasena jeho podoba.

-

Bude distribuováno na školy

JAK ROZVÍJET ŘEČ DÍTĚTE
-

Byl představen leták pro rodiče, který se zaměřuje na rozvoj řeči u dětí ve věku 0-3 roky a 3-6
let
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-

Letáky byly distribuovány do škol a na obce

-

Bude uveřejněno na webu

Další schůzka proběhne v první polovině října 2019.

