
 
 

Zápis číslo 2 pracovní skupiny prevence školního neúspěchu 

z jednání k projektu „MAP rozvoje vzdělávání v území ORP Ostrov“, pracovní skupiny   

prevence školního neúspěchu konaného dne 13. 02. 2017 ve 13,30 hodin na Městském úřadě v 

Ostrově, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov.  

Dne 13. 02. 2017 se sešli: 

Ing.Bc. Kateřina Šplíchalová, Mgr. Ažběta Pospíšilová, Ing. Jana Urbánková, Mgr. Monika 

Šulcová, Mgr. Lucie Mildorfová, Ladislav Martínek, Ing.Bc. Alena Skalická 

Ing.Bc Kateřina Šplíchalová uvedla 2. setkání pracovní skupiny, navázala na výstupy předchozí 

schůzky, která se konala dne 18. 01. 2017 a ze které vzešla potřeba zabývat se v rámci pracovní 

skupiny sociálně patologickými jevy, které se na základních školách v ORP Ostrov vyskytují, 

vypracovat jednotnou metodiku, jak při zjištění těchto jevů postupovat, na koho se 

v jednotlivých případech obracet.  

Jednotliví členové Pracovní skupiny byli poté vyzváni k tomu, aby navrhli problematické 

oblasti, kterým by v rámci vytvoření jednotné metodiky měla být věnována pozornost.   

Na základě diskuse všech účastníků schůzky bylo dohodnuto, že je potřeba zpracovat 

problematika: 

 Záškoláctví 

 „Asistované“ záškoláctví 

 Šikana 

 Kyberšikana 

 Syndrom CAN 

U výše uvedených jevů by se jednalo o popsání jevu, systému, jak v těchto případech 

postupovat, zpracování jednotného formuláře pro základní školy, který by byl zasílán na 

OSPOD MěÚ Ostrov a seznam kontaktů, kam se obracet při zjištění každého jednotlivého jevu.  

Ing. Bc. Šplíchalová přiblížila, že u syndromu CAN se jedná o týrané, zneužívané a 

zanedbávané dítě.  

Dále byla podrobně rozebrána problematika „asistovaného“ záškoláctví, kdy existuje důvodné 

podezření, že rodiče omlouvají absenci svých dětí ve škole vědomě s tím, že podporují jejich 

nedostatečnou školní docházku. Všichni se shodli na tom, že problém asistovaného záškoláctví 

by měl být detailně zapracován ve školním řádu každé základní školy, kdy při větším počtu 

omluvených zameškaných hodin a podezření na výše uvedený jev, může třídní učitel po žákovi 

požadovat omluvenku od lékaře.  

Dále bylo konstatováno, že ve školách i u PČR a MP chybí preventisti. Pan Martínek uvedl, že 

v současné době se u MP zaškoluje nový preventista, který poté bude školám k dispozici.  



 
 

V rámci řešení šikany na školách, se paní Mgr. Šulcová vyjádřila tak, že na školách jsou 

výchovní poradci, kteří ale mají ve většině v rámci své činnosti snížený úvazek pouze o pár 

hodin a mají velmi nabitý program, ve kterém není často dostatek prostotu řešit komplexně 

nejrůznější sociálně patologické jevy. Na toto sdělení navázala paní Pospíšilová s tím, že 

existuje organizace Společně k bezpečí, který řeší např. šikanu spíše preventivně a mají např. 

projekt na 4 roky, kdy se školou spolupracuje odborník zvenčí. Pan Martínek sdělil, že šikanu 

v rámci prevence řeší i MP a PČR. Dále také uvedl, že se na KÚKK zúčastnil přednášky pana 

Kohouta na téma šikana a kyberšikana, a že by se s krajskou koordinátorkou prevence 

kriminality, paní Benešovou dalo určitě domluvit školení s panem Kohoutem pro základní 

školy, které bylo uhrazeno v rámci projektu.  

Všichni se také shodli na tom, že v rámci ORP by byl zapotřebí alespoň jeden školní psycholog, 

který by byl k dispozici všem základním školám v ORP. Školy sice spolupracují s PPP a SPC, 

ale na pokrytí potřeb škol to nestačí.  

V rámci schůzky bylo také dohodnuto, že preventivně výchovné akce, příměstské tábory, 

doučování dětí v domácím prostředí, pravidelné setkávání zástupců OSPOD a škol, popř. 

dalších organizací by mohly být řešeny v rámci navazujících projektů či aktivit.  

Ing. Bc. Kateřina Šplíchalová naplánovala další setkání pracovní skupiny na den 20. 02. 2017. 

Do tohoto data zpracuje problematiku výše uvedených jevů a předloží je členům pracovní 

skupiny k připomínkování popřípadě k doplnění.  

 

 

Jednání bylo v 15,15 hodin ukončeno.  

V Ostrově dne 16. 02. 2017 

 

Zapsala: Ing. Bc Kateřina Šplíchalová  ……………………………… 

 


