ZÁPIS – 6. jednání Místní podpůrné skupiny – projekt PREVENT
Termín: středa 23. 4. 2014, 14:00

Místo : ZŠ Neštěmická

Pozván a účasten:
 Mgr. Martin Košnar – ředitel ZŠ Předlice
 Mgr. Marie Čápová – předsedkyně Školské komise MmÚ, ředitelka ZŠ Neštěmická
 Mgr. Vít 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. Jan Husák – koordinátor pro integraci
 Mgr. Radka Vaverová – SZŠ Trmice, zástupce ředitele
 Martina Horváthová – SZŠ, asistentka ped.
Omluveni:
 Bc. Zuzana Kailová, náměstkyně primátora
 PaedDr. Jan Eichler, radní města, ředitel DDM
 Mgr. Alena Novotná, ředitelka DD Severní Terasa
 Ing. Klára Laňková, Krajský úřad
 Mgr. Radka Janíková – ředitelka ŽS Anežky České
Jednání vedla: Ing. Dostálová

Bod

Obsah jednání
Zahájení
•

Marie Čápová přivítala přítomné a představila svoji školu - ZŠ Neštěmická má 276
žáků, z toho 90 navštěvuje družinu, potýká se stářím školy (25 let), které
způsobuje špatný technický stav budovy, má vlastní zahradu, kterou je v plánu
postupně otevřít pro rodiče s dětmi pro mimoškolní využití. Určitou nevýhodou je
poloha mimo centrum města (nižší počet žáků) a dopravní obslužnost – dětí chodí
často pozdě do první hodiny. Rodiče obecně zatím příliš nespolupracují, ale
funguje rada rodičů sdružující aktivní rodiče. Škola usiluje o změnu image –

Kdo
má
konat

Termín

pracuje na webových stránkách, zaměřuje se na sídliště Krásné Březno, aby získala
více žáků.
•

Školní knihovnu navštěvuje asi 45 čtenářů a existuje školní žákovský parlament.

•

Škola má 11 odborných učeben.

Předmět jednání

•

Kdo
má
konat

Informace o vývoji a plánovaných aktivitách v projektu :

zástupci projektu se zúčastnili mítinku v Antverpách, jehož součástí
byla i konference s řadou zajímavých odborných přípspěkvů na témata
související s předmětem projektu ; zajímavý byl také workshop na téma smyslu
domácích úkolů na školách
následovat bude mítink v Mnichově na začátku června, který bude
zároveň i politický a kde by měly být diskutovány návrhy akčních plánů a
podepsána deklarace podporující udržitelnost projektu (za Ústí by měla
obsahovat vyjádření důležitosti tzv. měkkých projektů, zaměření na kvalitu
vzdělávání, personální posílení magistrátu jako backup pro školy)
•
Diskuse nad navrženými opatřeními a prioritami do Místní akčního
plánu
byly navrženy tři základní priority, které budou zastřešovat jednotlivý
opatření : Podpora škol (ve vztahu k prevenci předčasného ukončování školní
docházky), Podpora vztahu škol a rodin a Doprovodné služby (podpora již
fungujích aktivit a jejich rozšíření)
bylo navrženo nové opatření – Podpora odborných profesí na školách a
další vzdělávání pedagogických pracovníků – zpracuje J. Husák – a Platforma
pro setkávání ředitelů ZŠ
největší diskuse proběhla u opatření Řešení skrytého záškoláctví, které
je poměrně obsáhlé a je potřeba se jím ještě zabývat na příštím jednání, do té
doby bude projednáno i Školskou komisí, také je potřeba, aby se vyjádřil
OSPOD, kterého se velmi týká – výzva členům skupiny k zasílání připomínek
-

dalším možným novým opatřením je tzv. otevřená škola

opatření na školní kluby by mělo zůstat samostatné a vymezené dle
inspirace dobrou praxí ve Francii – na příští jednání bude pozvána L. Černá z
Dobrovolnického centra, která projevila zájem participovat a vyjednat také
spolupráci UJEP
jednotlivá opatření je již potřeba sloučit do jednoho dokumentu,
přiřadit jim čísla, zařadit pod priority a doplnit provazbu na jiná opatření
Člověk v tísini navrhne znění deklarace k podpisu politikem v Mnichově
– téma je vymezení ambicí v projektu na místní úrovni

Mgr.
Jan
Husák
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Člověk
v tísni
Závěr
•

příští setkání ULSG – magistrát, pravděpodobně 23. nebo 25. června 2014

použité zkratky:
ULSG = Místní podpůrná skupina (Urbact Local Support Group)
Zapsala: Ing. Tereza Dostálová, vedoucí oddělení strategického rozvoje, ORM, 24. 4. 2014

