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ZÁPIS Z 1. SETKÁNÍ  
ÚZKÉ PRACOVNÍ SKUPINY HUSTOPEČE V RÁMCI AKTIVITY 

ŠKOLY A OSPOD SPOLUPRACUJÍ 
 

Místní akční plán vzdělávání pro SO ORP Hustopeče II  
 

Termín konání:  23.  dubna, 14 hodin  

Místo konání: pracoviště OSPOD, Dukelské nám. 22, Hustopeče 

Přítomní:  

ŠOS - skupina Hustopeče škola telefon 

Lenka Varmužová Gymnázium Hustopeče 777564036 

Stanislava Gergelová SOŠ SOU 602712277 

Hana Forejtníková ZŠ Komenského 776769420 

Blanka Nešporová MŠ Školní 724190558 

Ivana Franková ZŠ Komenského 737431767 

Hana Komosná ZŠ Nádražní 733338435 

Jana Hrnčiříková ZŠ Nádražní 725935547 

Bohdana Kezniklová ZŠ Nádražní 731543199 

 
  Zuzana Frýbertová OSPOD 721847477 

Dominika Pudilová MAP 724520122 

 

 

Téma setkání: ŠIKANA 

Průběh jednání:  

Úvod byl věnován společnému seznámení a debatě ohledně možného řešení krizových situacích 
s dětmi na školách.  

Tématem diskuse byla šikana mimo školní areál. Doporučena byla spolupráce mezi jednotlivými 
školami.  

V průběhu jednání JUDr. Zuzana Frýbertová vysvětlovala postupy a právní kroky OSPODU v případě, 
když rodič nespolupracuje se školou.  

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.  
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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 

 

DALŠÍ SCHŮZKA PROBĚHNE ZAČÁTKEM ŘÍJNA 2019 A JAKO HOST BUDE POZVÁN ZÁSTUPCE 
MĚSTSKÉ POLICIE. TÉMA „SPOLUPRÁCE ŠKOL, OSPOD A POLICIE“ 


