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ZÁPIS Z PRVNÍHO SPOLEČNÉHO SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ ŠKOL A
PRACOVNÍKŮ OSPOD
„Školy a OSPOD spolupracují“
Místní akční plán vzdělávání pro SO ORP Hustopeče II
Termín konání: 26. března 2019, 14:00 hodin
Místo konání: Hotel Amande, Hustopeče
Přítomní:
-

Setkání se zúčastnili zástupci MAP II, všichni zaměstnanci OSPOD z obce Hustopeče a zástupci
mateřských, základní a středních škol na území Mikroregionu Hustopeče

-

Celkem na setkání bylo 40 účastníků.

Cíle aktivity:
-

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

-

pilotně ověřit formu úzké spolupráce mezi školami a OSPOD

-

nastavit udržitelnou formu spolupráce mezi školami a OSPOD

Program:
1. Přivítání, úvod do aktivity
2. Představení pracovníků OSPOD a jejich náplně práce
3. Seznámení s aktuálními problémy nezletilých dětí a jejich možná řešení
4. Informace o pilotním projektu – nastavení úzké spolupráce OSPOD X školy na území ORP
Hustopeče
5. Shrnutí, závěr

Průběh jednání:
Program setkání probíhal dle předem připravených prezentací. Nejprve hovořila Mgr. Dominika
Pudilová, která představila projekt MAP II a také projekt Komunitní plánování v sociálních službách,
který probíhá na území obce Hustopeče. Díky spolupráci těchto dvou projektů v rámci pracovních
skupin došlo k inciativě aktivity „Školy a OSPOD spolupracují“.
Následně v programu pokračoval pan PhDr. Tomáš Laz, vedoucí odboru OSPOD, který měl
připravenou prezentaci na legislativní ukotvení problematiky sociálně právní ochrany dětí
s napojením na povinnosti škol a také představil náplň práce všech pracovníků OSPOD. Ty také
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osobně představil všem zúčastněným. V závěru připojil i statistické údaje řešených případů.
Prezentace je součástí přílohy tohoto zápisu.
Poslední bod programu byl věnován modelovým situacím, kdy pracovníci OSPOD měli připraveny
konkrétní případy, se kterými se setkali, a jejich následné řešení a to buď jako dobrý a správný přístup
školy nebo naopak špatný přístup školského zařízení, který vedl v závěru až k umístění dítěte do
ústavní péče. Snahou bylo poukázat na to, že školy jsou vhodným a doporučovaným subjektem při
řešení problematických situací a mnohdy dokáží celou situaci zvrátit.
V závěru pak byli osloveni zástupci škol z obce Hustopeče, aby se zkusili po dobu jednoho
kalendářního roku setkávat v úzké skupině s jedním z pracovníků OSPOD, JUDR. Zuzanou
Frýbertovou, kde by mohli řešit konkrétní situace, hrozby, aktuální dění apod.
Aktivita Školy OSPOD spolupracují si klade za cíl dodržet následující harmonogram:
•

•

•

Jaro 2019, 26. března 2019 – Společné setkání všech zástupců škol a pracovníků OSPOD z celého
území ORP Hustopeče
–

Úvod do celé problematiky

–

Představení klíčových aktérů

–

Cíle, plány

–

Nastavení formy spolupráce

Jaro 2019 – Jaro 2020 – pravidelná setkání úzké skupiny zástupců škol (Hustopeče) a pracovníka
OSPOD (Z. Frýbertová
–

Schůzka 1x za 3 měsíce

–

První setkání – duben 2019

–

Pilotní nastavení pravidelných setkávání

Jaro 2020 – vyhodnocení pravidelných setkávání
–

•

Vymezení pravidel spolupráce v dalších územích

Květen – červen 2020 - Společné setkání všech zástupců škol a pracovníků OSPOD z celého území
ORP Hustopeče
–

Představení výsledků spolupráce a konkrétních dopadů

–

Nastavení pravidelných setkávání v dalších území?

Během setkání bylo také pamatováno na diskusi a dotazy zúčastněných škol.

Další schůzka úzké skupiny škol proběhne 23. dubna od 14 hod. Budova OSPOD, Hustopeče, 1.
patro a bude zaměřeno na téma „šikana“.

