
 
 

Zápis číslo 4 pracovní skupiny prevence školního neúspěchu 

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

prevence školního neúspěchu konaného dne 08.03. 2017 v 15,00 hodin na Městském úřadě v 

Ostrově, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov.  

Dne 08.03. 2017 se sešli: 

Ing.Bc. Kateřina Šplíchalová, pa. Miroslava Světlíková, Mgr. Václav Hruška, Mgr. Monika 

Šulcová, p. Ladislav Martínek, Mgr.et Mgr. Lenka Arnoldová, Mgr. Dana Osičková 

Ing.Bc. Kateřina Šplíchalová uvedla 3. setkání pracovní skupiny. Oznámila přítomným, že dne 

16.03. 2017, se uskuteční IV. kulatý stůl k projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání 

v území obce s rozšířenou působností Ostrov“. Dále seznámila členy skupiny s navrženými 

tématy a aktivitami pracovní skupiny tak, jak budou na výše uvedeném setkání prezentovány a 

předala je i fyzicky. Jedná se o témata: 

 Záškoláctví 

 Asistované záškoláctví 

 Syndrom CAN 

 Šikana a kyberšikana 

a dále o aktivity: 

 Setkávání zástupců ZŠ v ORP Ostrov a OSPOD MěÚ Ostrov 

 Výchovně preventistické akce PČR organizované pro ZŠ v ORP Ostrov 

 Příměstské či pobytové tábory organizované pro žáky ZŠ v rámci ORP Ostrov 

Hlavním tématem schůzky byly připomínky ke zpracovaným tématům záškoláctví a 

„asistovaného“ záškoláctví. Všichni členové pracovní skupiny měli k dispozici návrh tématu a 

měli možnost ho připomínkovat prostřednictvím emailu nebo osobně na setkání pracovní 

skupiny.  

Téma bylo znovu velmi podrobně rozebráno. Vedoucí OSVZ paní Světlíková vysvětlila všem 

přítomným postup OSPOD v případě oznámení ZŠ o záškoláctví, poukázala na konkrétní 

ustanovení zákona č. 359/1999 sb., o sociálně právní ochraně dětí a také na Informaci MPSV 

k postupu OSPOD v případech záškoláctví. Zdůraznila, že OSPOD nemůže vůči žákům a jejich 

rodinám vystupovat v žádném případě represivně, naopak měl by rodinám pomáhat. Dále 

poukázala na to, že ZŠ se musí řídit svými, zákonem stanovenými normami a stejně tak 

OSPOD. Předala Ing. Šplíchalové písemně své připomínky k danému tématu, které v rámci 

schůzky obhájila, a přítomní s nimi souhlasili. Ing. Šplíchalová připomínky do tématu zapracuje 

a všem členům pracovní skupiny zašle konečnou verzi tématu záškoláctví a „asistované“ 

záškoláctví.  

 



 
 

 

Další setkání pracovní skupiny je naplánováno na den 13.03. 2017, kde bude připomínkován 

návrh postupu škol při zjištění CAN jako druhé téma navržené pracovní skupinou.   

Dále bude zpracována problematika šikany a kyberšikany, a to včetně zjednodušeného návrhu 

jak při zjištění těchto jevů postupovat.  

Jednání bylo v 16,00 hodin ukončeno.  

V Ostrově dne 08.03. 2017 

 

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

 


