
   

   

 

Projekt MAP rozvoje vzdělávání pro SO ORP Čáslav II 

r. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009051 

 

Zápis ze setkání pracovní skupiny pro rovné příležitosti MAP rozvoje vzdělávání pro SO ORP 

Čáslav II, které se konalo 5. 6. 2019 od 15:00 do 16:30 hod. v kavárně U Dvou přátel 

Přítomni: viz. prezenční listina 

1. Úvodní slovo  

 

Jednání zahájil manažer projektu Mgr. Norbert Kobela přivítáním účastníků 

a seznámením s programem.  

 

2. Téma setkání: Záškoláctví 

 

Manažer projektu Mgr. Norbert Kobela uvedl hosty, kterými na tomto setkání byli 

vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí Kateřina Woháková, DiS., kurátor pro 

děti a mládež Mgr. Miroslav Šíma a za oddělení přestupků na úseku školství Bc. Jiřina 

Kožená. Na úvod podali pracovníci OSPODu všeobecné informace a poskytli základní 

rámec problematiky záškoláctví. Dále odpovídali na dotazy zúčastněných.  Účastníci 

setkání obdrželi od OSPODu Metodický pokyn Spolupráce základních škol a orgánů 

sociálně-právní ochrany dětí (vydal KÚ Středočeského kraje, Odbor školství, správní a 

organizační v roce 2019). 

 

Metodický pokyn je ke stažení na webových stránkách KÚ Středočeského kraje: 

https://www.kr-stredocesky.cz/documents/20688/10721156/Metodický%20pokyn+1-

2019+-+Spolupráce+ZŠ%20a+OSPOD.pdf/17e87c4c-5b7e-4337-b526-47e1061d4deb 

 

  

 

3. Přenos zkušeností a informací, diskuse o problematice záškoláctví  

 

 

Dotazy se týkaly:  

• školní absence, připomenut Metodický pokyn MŠMT k jednotnému postupu při 

uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví, 

příloha č. 11 Záškoláctví metodického doporučení MŠMT k primární prevenci  

• právního rámce zanedbání rodičovské péče (přestupky Zákon 250/2016 Sb., 

trestní zákoník 40/2009) 

https://www.kr-stredocesky.cz/documents/20688/10721156/Metodický%20pokyn+1-2019+-+Spolupráce+ZŠ%20a+OSPOD.pdf/17e87c4c-5b7e-4337-b526-47e1061d4deb
https://www.kr-stredocesky.cz/documents/20688/10721156/Metodický%20pokyn+1-2019+-+Spolupráce+ZŠ%20a+OSPOD.pdf/17e87c4c-5b7e-4337-b526-47e1061d4deb


   

   

• opatření ve školním řádu 

• omlouvání absencí – rodič, lékař 

• řešení záškoláctví a skrytého záškoláctví 

• spolupráce školy s OSPOD a Policií ČR 

 

4. Diskuze  

 

V rámci neformální diskuse se dořešila část specifických dotazů (viz 3. část programu). 

Účastníci setkání si předali vzájemné pracovní zkušenosti v oblasti řešení záškoláctví a 

častých omluvených absencí žáků.  

 

 

5. Závěr 

 

Na závěr byli přítomní vyzváni, aby sdělili realizačnímu týmu tematické okruhy, které 

by uvítali na setkáních PS pro rovné příležitosti v příštím školním roce. Zazněly tyto 

návrhy: 

• Šikana a kyberšikana ve škole 

• Drogy ve škole 

• Diagnostika třídních kolektivů 

• Ucelený přehled preventistů 

• pozvat pracovníky Střediska výchovné péče pro děti a mládež Archa Chrudim 

  http://www.archa-chrudim.cz/ 

 

 

V Čáslavi 5. 6. 2019 

 

Zapsala: 

Ing. Mgr. Jana Vítková 

vedoucí PS pro rovné příležitosti 

 

Zápis ověřil: 

Mgr. Norbert Kobela 

manažer projektu 

 

 

http://www.archa-chrudim.cz/

