ZÁPIS – 5. jednání Místní podpůrné skupiny – projekt PREVENT
Termín: pondělí 24. 2. 2014, 13:00
Místo : ZŠ Mojžíř
Pozván a účasten:
 Mgr. Martin Košnar – ředitel ZŠ Předlice
 Mgr. Radka Janíková – ředitelka ŽS Anežky České
 Mgr. Marie Čápová – předsedkyně Školské komise MmÚ, učitelka Střední školy
obchodu, řemesel, služeb a Základní školy v ÚL
 Mgr. Vítek Kučera – Člověk v tísni, ředitel pobočky
 Jiří Starý – Člověk v tísni, koordinátor vzdělávacího programu
 Mgr. Tereza Dostálová – projektová manažerka , vedoucí odd. strategického rozvoje,
ORM MmÚ
 Ing. Marta Šašková, referentka odd. strategického rozvoje, ORM MmÚ
 Mgr. Karel Bendlmajer – ředitel ZŠ Mojžíř
 Bc. Jana Princová – kurátorka pro mládež, MmÚ
 Mgr. Jiří Markl – zástupce Ministerstva pro místní rozvoj, ČR
 Mgr. Eva Bendelová – SZŠ Trmice
 Mgr. Jan Husák – koordinátor pro integraci
Omluveni:
 Bc. Zuzana Kailová, náměstkyně primátora
Hosté:
 Mgr. Radka Vaverová – SZŠ Trmice, zástupce ředitele
 Martina Horváthová – SZŠ, asistentka ped.
Jednání vedla: Ing. Dostálová
Bod

Obsah jednání
Zahájení
•

Karel Bendlmajer přivítal přítomné, ZŠ Mojžíř se potýká jako sídlištní škola s
vývojem počtu žáků (700-300 dětí, nyní 380 dětí) a sestěhováváním problémových
rodin, má 50 zaměstnanců, 2 přeplněné přípravky pro 18 dětí, zhruba 70-80% žáků
je ze soc. znevýhodněných rodin. Snaží se tedy připravovat bohaté mimoškolní
kroužky, které jsou zdarma (kromě keramického). Do kroužků se zapojuje zhruba
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půlka žáků.
•

Dále zde funguje družina, mimodružinová skupina o 8 dětech, která se schází
jednou týdně, odpolední doučování, kariérové poradenství a celá řada menších
projektů. Každoročně ukončuje docházku v sedmé nebo osmé třídě asi deset dětí.
Trend se příliš nemění.

Př edmě t jednání
•
Člověk v tísni dokončil analýzu situace předčasného ukončování školní
docházky, materiál je k dispozici k připomínkování
•

V listopadu 2013 proběhl mítink v Haagu, kde p. Eichler podepsal za Ústí
společnou deklaraci projektu

•

V prosinci 2013 proběhlo školení ke tvorbě místních akčních plánů

•

V únoru 2014 proběhl bilaterální mítink v Nantes :

Program PRE (Program Of Educational Success)
Tento program, který doplňuje aktivity školy, se zaměřuje na několik cílových skupin. Těmi jsou
žáci 1. a 2. tříd ZŠ, žáci druhého stupně ZŠ, mladí lidé ve věku 18 – 30 let s neukončeným
středoškolským vzděláním a rodiče žáků ZŠ. Program vede radnice města, kterému patří i
prostory, v kterých se aktivity odehrávají. Pro první cílovou skupinu, tj. žáci 1. a 2. tříd ZŠ a jejich
rodiče, se při školách otevírají školní kluby, které se zaměřují na rozvoj čtení a psaní (Club Coup
Pouce.) Každý koordinátor, který je zaměstnaný na plný úvazek, se stará o provoz několika klubů.
O samotné vedení aktivit klubu se stará vždy jeden pracovník, který pracuje se skupinou max. 5
dětí. Tento pracovník je také zaměstnancem města.
Žáci druhého stupně ZŠ mají možnost se zapojit do aktivit do tzv. Klubu objevů (Discovery Club).
Cílem aktivit tohoto klubu je dát možnost dětem dostat se z uzavřených lokalit a objevovat
možnosti mimoškolních aktivit (vzdělávacích, volnočasových, sportovních) po celém území
města. Skupina, kterou vede určený pracovník, si sama z nabízených možností vybere, co chce
„objevit“. Pracovník se snaží, aby návštěva míst byla co nejméně finančně náročná.

•

•

V oboru případech se při přenesení praxe do podmínek Ústí nad Labem jeví jako
riziko zajištění stravování dětí, to by nemělo být v akčním plánu opomenuto. Také
bude na rozdíl od Nantes, kde jsou všichni pracovníci zaměstnanci města, problém
zajistit kluby personálně. V akčním plánu by se dále mělo počítat s personálním
zapojením studentů pedag. fakulty UJEP a klientů Úřadu práce do zajištění náplně
školních klubů. Skupina se shodla, že náplní ústeckých klubů nebude jenom čtení a
psaní, ale i nějaká obdoba tzv. Discovery klubu.

•

Podrobné informace o dalších aktivitách města Nantes jsou přílohou tohoto
zápisu.

•

V březnu 2014 proběhne mítink v Antverpách

Představení dokončené analýzy

Člověk v tísni zhodnotil v uplynulém období současnou situaci prevence
předčasného ukončování školní docházky, byla odborně vyhodnocena stávající situace
•
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prevence předčasného ukončování školní docházky (provedeno místní šetření,
hloubkové rozhovory s vybranými aktéry především v oblasti vzdělávání a práce s
dětmi a mládeží). Byla posbírána aktuální kvalitativní i kvantitativní data mapující
situaci předčasného ukončování školní docházky. Informace byly získány
prostřednictvím místních šetření, průzkumů a anket mezi občany města a
prostřednictvím adresného dotazování významných aktérů především v oblasti
vzdělávání a práce s dětmi a mládeží i prostřednictvím oficiálních statistických dat.
Elektronická plná verze materiálu je rozeslána členům ULSG k připomínkování
společně s tímto zápisem.
•

Jakmile bude odsouhlasena konečná podoba analýzy, ta bude předložena RM
na vědomí.
•

Materiál poslouží také PS Lidské zdroje pro přípravu Satretegie rozvoje města
Ústí nad Labem 2015-2020.
•

Doporučení k tvorbě Místního akčního plánu

o

•
Existují dva přístupy – obecnější a zaměřenější, je třeba si zvolit. Je
nutné si ujasnit, kolik bude cílů, atd. a dodržet obecná doporučení vzešlá ze
semináře v Bratislavě, aby byl akční plán použitelný.
•

Byla zvolena forma další práce – připravit návrh, připomínkovat ho.

Závě r
•

příští setkání ULSG – ZŠ Neštěmická , pravděpodobně druhá polovina dubna 2014

•

Člověk v tísni připraví návrh akčního plánu

•

Členové ULSG návrh opřipomínkují

•

Poté se sejde ULSG k diskusi nad návrhy
použité zkratky:
ULSG = Místní podpůrná skupina (Urbact Local Support Group)
Zapsala: Ing.Tereza Dostálová, vedoucí oddělení strategického rozvoje, ORM
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