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ZÁPIS Z 2. SETKÁNÍ  
ÚZKÉ PRACOVNÍ SKUPINY HUSTOPEČE V RÁMCI AKTIVITY 

ŠKOLY A OSPOD SPOLUPRACUJÍ 
 

Místní akční plán vzdělávání pro SO ORP Hustopeče II  
 

Termín konání:  31.10.2019 

Místo konání: Městský úřad Hustopeče 

Přítomní:  

ŠOS - skupina Hustopeče škola 

Lenka Varmužová Gymnázium Hustopeče 

Stanislava Gergelová SOŠ SOU 

Ivana Franková ZŠ Komenského 

Hana Komosná ZŠ Nádražní 

Blanka Cahová Gymnázium Hustopeče 

 
  Robert Novák Městská policie Hustopeče 608335354 

Patricie Novotná  Policie ČR, Hustopeče 724846705 

Zuzana Frýbertová OSPOD 721847477 

Dominika Pudilová MAP 724520122 

 

 

Téma setkání: ŠKOLY A SPOLUPRÁCE S POLICIÍ 

Průběh jednání:  

Úvod byl věnován představení hostů, kterými byli zástupci za útvary městské a státní policie, které 
jsou na území města Hustopeče.  

Oba útvary se potýkají s nedostatečným personálním zajištěním a velkým pracovním vytížením.  

Co se týče péče o nezletilé osoby a školy a veřejnost obecně, tak městská policie úzce spolupracuje 
právě se státní policií a OSPOD.  

Následně se debatovalo nad těmito tématy:  

- ŠKOLNÍ AUTOBUS 

o Ten pravidelně sváží děti z Hustopečí do místních základních a mateřských škol, na 
autobus každý den dohlíží zaměstnanec MP. Je tak eliminováno záškoláctví a také 
dochází k mírnému úbytku aut, které se pohybují u škol zejména před ranní výukou. 
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Odpolední chování dětí v ulicích je pouze monitorováno v rámci běžného výkonu 
služby MP.  

o Obecně je doprava kolem škol velký problém, může dojít k ohrožení dětí, které 
vstupují do vozovky. Město toto vnímá a hledá řešení ke snížení počtu vozidel v okolí 
školských zařízení.  

- MONITOROVACÍ SYSTÉM – OPTICKÁ SÍŤ 

o Město Hustopeče buduje pro MP kamerový systém zejména na místech, kde může 
docházet k protiprávnímu jednání případně tr. činnosti páchané mládeží či na 
mládeži. Policie byla pedagogy informována o bitkách a šikaně, které probíhají kolem 
nádraží a obchodního domu. Hlídky se na kontrolu těchto míst zaměří. K efektivnímu 
vyřešení rvaček či šikany by měl pomoci mimo jiné i kamerový systém. V případě, že 
dojde k oznámení protiprávního jednání v místech, kde je funkční kamerový systém, 
předává městská policie záznam neprodleně útvaru P ČR, který věc vyšetřuje. 

o PROTO JE NUTNÉ POLICI UPOZORNIT NA NEKALOU ČINNOST BEZPROSTŘEDNĚ PO 
ZJIŠTĚNÍ, ABY BYLO MOŽNÉ ZAJISTIT PODKLADY PRO VYŠETŘOVÁNÍ.  

- PRODEJ ALKOHOLU A CIGARET DĚTEM 

o Toto téma bylo diskutováno. Řeší se pravidelně a dlouhodobě. MP ukládá vysoké 
pokuty prodejcům. Problém je, že zákon nezakazuje látky požívat. Pouze je trestný 
jejich prodej a podávání osobám mladším 18 let. 

o Používání zábavné pyrotechniky na veřejném prostranství ve městě je regulováno 
„Obecně závaznou vyhláškou města“.   

o Policie upozorňuje na dlouhodobý problém sprejerství. Jedná se o trestný čin. Jedná 
se o trestný čin, bez ohledu na výši způsobené škody (někdy se chybně uvádí, že musí 
dosáhnout nejméně 5.000,-Kč) 

- ŠIKANA 

o Jedná se o téma, které není policii často oznamováno.  

o Policie (obecně) v této oblasti informuje, pořádá přednášky i preventivní programy.  

o Šikana jako taková není v žádném zákoně definována sama o sobě jako trestný čin či 
přestupek (ne vždy musí trestným činem být, ale v řadě případů tomu tak je), svým 
charakterem však naplňuje znaky skutkové podstaty jiných trestných činů (nebo 
přestupků), a to například krádež, ublížení na zdraví, poškození cizí věci, vydírání, 
loupež, ale i třeba pohlavní zneužívání atd. (u přestupků například proti občanskému 
soužití, proti majetku…) 

- ASISTENT PREVENCE KRIMINALITY/TERÉNNÍ PRACOVNÍK 

o Dříve běžel v rámci Úřadu práce projekt „Asistent prevence kriminality“.  

o Velmi se osvědčil a pomáhal MP ve výkonu činnosti zejména u škol. 

o Nyní nikdo takový nefiguruje. 
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o V rámci Komunitního plánování v sociálních službách na ORP Hustopeče je zmíněna i 
priorita „Prevence rizikového chování“.  

o Dominika Pudilová pro další jednání zkusí zmapovat, jak tato problematika funguje ve 
vztahu ke školám na jiných územích.  

- KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 

o Dominika Pudilová informovala členy PS o výsledcích komunitního plánování a o 
prioritách.  

o Představen byl portál ipss-hustopece.cz , kde jsou prezentovány všechny dostupné 
organizace v okolí, které se věnují ohroženým skupinám. 

- SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA  

o Od listopadu začíná pracovat na našem území pracovník Sociálně aktivizační služby. 
Bude mít na starost přibližně 10 rodin, kterým se bude aktivně věnovat a pomáhat 
jim s běžným chodem domácnosti včetně péče o děti.  

o Spolupráce se SAS je nyní naplánovaná na dobu jednoho roku. 

 

DALŠÍ SETKÁNÍ PROBĚHNE 6. ÚNORA 2020 OD 13:30.  

 

Témata jako tip pro další setkání:  

- Host: pracovník SAS 

- Asistent prevence kriminality – příklady na jiných územích 

- Efektivní práce s problematickými rodiči 

 

 


