
 
 

Zápis číslo 5 pracovní skupiny prevence školního neúspěchu 

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

prevence školního neúspěchu konaného dne 13.03. 2017 v 14,00 hodin na Městském úřadě v 

Ostrově, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov.  

Dne 13.03. 2017 se sešli: 

Ing.Bc. Kateřina Šplíchalová, Mgr. Václav Hruška, Mgr. Daniela Brodcová, pa. Dominika 

Baloghová, pa. Markéta Valterová 

Ing.Bc. Kateřina Šplíchalová uvedla 5. 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 

Paní Baloghová z organizace Světlo Kadaň, z.s. představila projekt ve kterém působí. Jedná se 

o sociální začleňování formou zlepšení uplatnitelnosti na trhu práce a ve společnosti. 

Promluvila o tom, jak působí s mládeží v praxi a velmi podrobně popsala systém, jak s mládeží 

pracuje. Vše přítomným rozdala letáky, kde je projekt podrobně popsán. Projekt je na 3 roky, 

ale bohužel se věnuje mladým ve věku 15 – 26 let, což úplně není cílová skupina pro projekt 

MAP.  

Pan Mgr. Hruška zdůraznil, že by do budoucna bylo vhodné v rámci pracovní skupiny mluvit i 

o tématu doučování. Doučování v rámci školy je vázáno na projekt, který má omezenou domu. 

I poté by bylo vhodné v doučování žáků pokračovat. Ocenil by i zajištění doučování pro žáky 

v domácím prostředí, kde by byli odborně vedeni i rodiče v interakci s dětmi.  

Pa. Valterová z NZDM sdělila, že se v rámci své činnosti věnují i ranním streetworkům, kdy 

působí u škol a „odchytávají“ záškoláky a snaží se s nimi mluvit o tom, proč chodí za školu. 

Zároveň je zvou do klubu. Na odpolední klub však nesmí děti, které chodí za školu. Pokud do 

NZDM doprovázejí děti i rodiče, snaží se s nimi pracovníci promlouvat o tom, jak připravovat 

děti do školy a aby se s nimi učili. Dále také uvedla, že děti, které chodí do NZDM mají kroužky 

v MDDM zdarma.   



 
 

Ing. Šplíchalová na závěr konstatovala, že účast na jednáních pracovní skupiny je velmi nízká, 

i když jsou všichni členové skupiny včas informováni o termínech schůzek a dostávají veškeré 

výstupy z pracovní skupiny.  

Další setkání pracovní skupiny je naplánováno na konec března 2017, kde bude připomínkován 

návrh postupu škol při zjištění šikany.   

Dále bude zpracována problematika kyberšikany, a to včetně zjednodušeného návrhu jak při 

zjištění tohoto jevu postupovat.  

Jednání bylo v 15,00 hodin ukončeno.  

V Ostrově dne 13.03. 2017 

 

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

 


