
 
 

Zápis číslo 3 pracovní skupiny prevence školního neúspěchu 

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

prevence školního neúspěchu konaného dne 20.02. 2017 ve 14,00 hodin na Městském úřadě v 

Ostrově, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov.  

Dne 20.02. 2017 se sešli: 

Ing.Bc. Kateřina Šplíchalová, Mgr. Martin Fous, Mgr. Václav Hruška, Ing. Jana Urbánková, 

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

Marin Filip, Mgr. Daniela Brodcová 

Ing.Bc. Kateřina Šplíchalová uvedla 3. setkání pracovní skupiny, navázala na výstupy 

předchozí schůzky, která se konala dne 13.02. 2017 a ze které vzešla potřeba zabývat se v rámci 

pracovní skupiny sociálně patologickými jevy: 

 Záškoláctví 

 „Asistované“ záškoláctví 

 Šikana 

 Kyberšikana 

 Syndrom CAN 

Ing.Bc. Šplíchalová zpracovala od minulého setkání problematiku záškoláctví, „asistovaného“ 

záškoláctví a CAN. Před jednáním jí emailem zaslala všem členům pracovní skupiny 

k připomínkování a svoje návrhy představila i na tomto setkání, kde měli všichni možnost se 

k materiálům vyjádřit. 

Návrhy byly podrobně rozebrány. Členové pracovní skupiny se shodli na tom, že problematika 

je uchopena a zpracována dobře, je však poněkud rozsáhlá. Proto je třeba do dalšího setkání 

pracovní skupiny postup škol při zjištění výše uvedených jevů zjednodušit a popsat 

v jednoduchých přehledných krocích. Pan Mgr Martin Fous uvedl, že téma je , dle jeho názoru, 

zpracováno dobře, avšak sdělil, že pro ZŠ by bylo větším přínosem kdyby existoval i úplně 

jednoduchý postup jak postupovat a podle kterého by se všechny školy v ORP řídily. Ing. 

Urbánková představila svůj návrh, jak by mohl dokument vypadat a předala jej ke zvážení Ing. 

Bc. Šplíchalové.  

Do aktivit MAP budou navrženy preventivně výchovné akce, příměstské tábory, pravidelné 

setkávání zástupců OSPOD a škol, popř. dalších organizací by mohly být řešeny v rámci 

navazujících projektů či aktivit. Tyto aktivity zpracuje Ing. Bc. Šplíchalová a do konce února 

je zašle Ing. Fürbachové jako další výstupy činnosti pracovní skupiny.   

Ing.Bc. Kateřina Šplíchalová naplánovala další setkání pracovní skupiny předběžně na počátek 

března 2017. Do té doby zpracuje zjednodušený návrh postupu škol při řešení záškoláctví a 

„asistovaného“ záškoláctví a předloží je členům pracovní skupiny k připomínkování popřípadě 

k doplnění.  



 
 

V průběhu měsíce března bude dále zpracován zjednodušený návrh postupu škol při zjištění 

CAN a dále problematika šikany a kyberšikany, a to včetně zjednodušeného návrhu jak při 

zjištění těchto jevů postupovat.  

Jednání bylo v 15,30 hodin ukončeno.  

V Ostrově dne 20.02. 2017 

 

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

 


