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ZÁPIS Z 3. SETKÁNÍ
ÚZKÉ PRACOVNÍ SKUPINY HUSTOPEČE V RÁMCI AKTIVITY
ŠKOLY A OSPOD SPOLUPRACUJÍ
Místní akční plán vzdělávání pro SO ORP Hustopeče II
Termín konání: 6.2.2020
Místo konání: Hotel Amande, Hustopeče
Přítomní:
ŠOS - skupina Hustopeče

Lenka Varmužová
Stanislava Gergelová
Hana Forejtníková
Hana Komosná
Kateřina Bališová
Jana Schäferová

škola
Gymnázium Hustopeče
SOŠ SOU Hustopeče
ZŠ Komenského
ZŠ Nádražní
SOŠ SOU Hustopeče
SAS Hustopeče

Zuzana Frýbertová
Dominika Pudilová

OSPOD
MAP

Závěr z jednání:
-

Prevence kriminality

-

https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/7522-506Dotacni+program+Preventivni+programy+skol+v+roce+2020.aspx

-

Doporučuje se aktivně sledovat pravidelně každý rok

-

ARISTOTELES
o Projekt organizace RATOLEST BRNO, z.s.
o Ocenění za nejlepší projekt prevence kriminality v roce 2019
o https://www.ratolest.cz/centrum-prevence-a-resocializace/

-

E-BEZPEČÍ
o Seminář pro ředitele škol na našem území v říjnu 2020
o Rizika virtuální komunikace

721847477
724520122
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-

Sociálně aktivizační služba (RATOLEST BRNO z.s.) – NOVĚ NA NAŠEM ÚZEMÍ
o Jana Schäferová
o Hybešova 1417/5, Hustopeče
o 773 426 376

-

Zhodnocení dosavadní aktivity školy a OSPOD v bodech
o Došlo k osobnímu seznámení zástupců škol a OSPOD
o Vzrostla důvěra mezi školami a OSPOD
o Zvýšila se vzájemná aktuální informovanost
o Nárůst spolupráce
o Zachycení problematické situace hned v začátku
o Zkušenosti ze SOŠ a SOU Hustopeče – příkladem pro jiné školy

Zhodnocení obecně a návrh na další aktivity:
-

V rámci aktivity Školy a OSPOD spolupracují, proběhlo jedno velké setkání pro všechny školy
v regionu a následně se 3x sešla úzká skupina zástupců škol přímo z Hustopečí
o 1. setkání – téma šikana
o 2. setkání – téma spolupráce s policií
o 3. setkání – představení Sociálně aktivizační služby

-

Jako nosné se ukázalo zapojení do aktivit v rámci MAP SOŠ SOU Hustopeče – mají četné
zkušenosti ohledně prevence kriminality, rovných příležitostí, využívání dotačních titulů
apod. Spolupráce bude navázána v rámci Veletrhu firem, kde budou představeny učební
obory školy.

-

Samotná pravidelná setkávání úzké skupiny by již nebyla zcela nosná, brzy by se vyčerpaly
témata k jednání v takto malé skupině. Osobní vztah s pracovníkem OSPOD byl navázán a to
je pro efektivní a včasné řešení problému klíčové.

-

Problematika celého tématu rovných příležitostí ke vzdělávání a sociálně právní ochrany dětí
či prevence je však široká a společná setkání zástupců škol a OSPOD je jistě dobrým krokem
k tomu, aby se prolomily ledy a v případě řešení nějakého problému u dětí je dobré, že školy
ví na koho se konkrétně obrátit a OSPOD není tolik tabuizován

-

Navrhuje se tedy následující:
o Alespoň 1x za školní rok uspořádat odborný panel/konferenci na předem dané téma,
které bude přístupné pro všechny zapojené aktéry + veřejnost (dále bude
projednáváno na jednání pracovní skupiny Rovné příležitosti)
o Vydávání „občasníku/zpravodaje“ v elektronické podobě, který by informoval o
aktuálním dění a přinášel by náměty na další činnosti či aktivity. Je však nutné najít
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osobu pro koordinaci vydávání tohoto zpravodaje (dále bude projednáváno na
jednání pracovní skupiny RP).

DALŠÍ SETKÁNÍ PROBĚHNE POKUD BUDE ZÁJEM ZE STRANY ÚČASTNÍKŮ.

