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Zápis ze setkání se školními metodiky prevence ve spolupráci s PPP
v rámci Pracovní skupiny pro rovné příležitosti MAP SO ORP Klatovy
Datum:
Čas:
Místo:
Přítomno:

10.10. 2019
9:00-13:00
Klatovy, Plánická 174, bývalý Dominikánský klášter
dle prezenční listiny

PROGRAM:
1. Novinky a inspirace pro agendu ŠMP na školní rok 2019/2020.
2. Představení aktivit Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání dětí a žáků do 15 let SO
ORP Klatovy
3. Připomenutí standardních postupů při spolupráci škol a Policie ČR.
4. Možnosti spolupráce škol a OSPOD
5. Krizové plány k prevenci a reakci na rizikové chování na školách.
Ad1) Novinky a inspirace pro agendu ŠMP na školní rok 2019/2020
Paní Hendrichová společně s panem Žižkou z Pedagogicko-psychologické poradny seznámili
školy s aktuálními informacemi týkajícími se agendy školních metodiků prevence.
Ad2) Představení aktivit Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání dětí a žáků do 15 let
SO ORP Klatovy
G. Šindlerová s P.J. Dusíková seznámily přítomné s projektem MAP a aktivitami spolupráce,
které aktuálně probíhají nebo jsou plánovány blízké budoucnosti.
Ad 3) Připomenutí standardních postupů při spolupráci škol a Policie ČR
Zástupce policie přítomné seznámil s činností policie ve vztahu ke školám, uvedl možnost
realizovat ze strany Policie ČR preventivní nebo informační programy pro školy a upřesnil,
v jakých situacích se školy mohou na policii obracet.
Ad 4) Možnosti spolupráce škol a OSPOD
Vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví města Klatovy (p. Kanická) nastínila
působnost odboru v oblasti ochrany práv dítěte. Specifikovala jaké má odbor resp. jeho část
OSPOD pravomoci a v jakých oblastech je možné se školami spolupracovat. Zároveň zmínila
zájem iniciovat v Klatovech vznik nové sociální služby zaměřené na prevenci drogové
závislosti a pomoc uživatelům drog, kteří mají zájem se závislosti zbavit.
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Ad 5) Krizové plány k prevenci a reakci na rizikové chování na školách
Zástupci PPP školy informovaly o krizových plánech prevence, které bude každá škola
vypracovávat. PPP může tyto dokumenty konzultovat. Přítomní se shodli na potřebě
semináře zaměřeného na tyto dokumenty, který by PPP
Zapsala: G. Šindlerová
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