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Záznam ze setkání 

školních metodiků prevence v ORP MH                                                                                                                              

 

Datum a čas setkání: 19. 2. 2019, 16:00–18:00 hodin 

Místo setkání: Kancelář MAP, Volnočasové centrum Mnichovo Hradiště  

Přítomni: Lucie Beranová (ZŠ Studentská), Šárka Coufalová (ZŠ Sokolovská), Jana 

Havířová (ZŠ a MŠ Žďár), Petr Mazánek (GMH), Michala Mydlářová (MAP), Radka 

Pitrmocová (SOU Hubálov), Iva Štrojsová (MAP), Markéta Tomášová (MAP), Hana Vrzáňová 

(ZŠ Švermova) (viz prezenční listina) 

Program: 

1) přivítání představení, 
2) koncepce schůzek, 
3) MAP II a ŠMP, 
4) témata z minulé schůzky, 
5) MAP, PS, ŠMP, 
6) závěr. 

__________________________________________________________________________

1. Přivítání, představení 

2. Koncepce schůzek 
Pravidelné schůzky dvakrát ročně: únor, září/říjen 
Kancelář MAP ve Volnočasovém centru MH 
Společné sdílení zkušeností 
Tipy na lektory, semináře, výjezdy 
 
Další schůzka je naplánována na 3. 10. 2019 
 
3. MAP II a ŠMP 
Iva Štrojsová zmínila, že by bylo dobré, kdyby ŠMP využili možností, které MAP II nabízí: 
semináře či výjezdy. Vyzvala přítomné k zamyšlení se nad potřebnými tématy. 
 
Lucie Beranová upozornila na to, že v rámci svého vzdělávání ŠMP zjistila, že koncept léčby 
šokem (strašení žáků) je mezi odborníky pasé, není vhodný a je především neúčinný. 
 
Lucie Beranová přišla s šikanou coby potřebným tématem – především by uvítala možnost 
situaci konzultovat. Jako formát padla bálintovská skupina, případně rozhovor s osobou, 
která má s tématem zkušenosti. 
 
Další možností by byl podle Šárky Coufalové i formát supervize. Od věci by nebyla právě 
pravidelná supervize k práci ŠMP. Hana Vrzáňová uvedla, že na ZŠ Švermova měli i 
supervize povinné, zajišťoval je Semiramis. Po popsání této zkušenosti vznikla otázka, zda 
opravdu stačí, když nás na konci supervize pochválí. Asi spíše ne.  
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Šárka Coufalová uvedla téma komunikace s manipulativním rodičem, jak ustát náročné 
rozhovory s rodiči. Hana Vrzáňová uvedla z praxe, že problémové rodiče posílali tzv. 
k Richardovi do Volnočasového centra. Iva Štrojsová zjistí, o kterého poskytovatele se 
jednalo a zda ještě v MH funguje.  
 
Iva Štrojsová dále poslala mezi přítomné vytištěnou nabídku DVPP k tématice ŠMP – NIDV 
a VISK. Se zápisem zašle materiály ŠMP. 
 
Hana Vrzáňová zmínila projekt e-bezpeci.cz, který se objeví i na ZŠ Švermova. Nabízí se 
otázka, zda neuspořádat společnou akci pro ZŠ – shodnout se na termínu, kdy by školení 
pro žáky proběhlo v jednotlivých školách v MH. 
 
Na přetřes přišlo i riziko návodnosti takovýchto akcí. Bavili jsme se především o tématu 
kyberšikany. Zůstali jsme nakonec u myšlenky edukační akce pro rodiče a učitele. 
Zmíněna byla i souvislost s mediálním vzděláváním. 
 
Hana Vrzáňová uvedla zkušenost s filmem  NERVE – hra o život, která se týká mimo jiné i 
síly sociálních sítí.  https://www.csfd.cz/film/405585-nerve-hra-o-zivot/prehled/ 
 
Iva Štrojsová v souvislosti s potřebou umět dobře pracovat s filmem uvedla jedno z témat, 
kterému se MAP též může věnovat – Práce s dokumentárním filmem. 
 
Radka Pitrmocová zmínila potřeba právního vědomí žáků – často nevědí, do jakých situací 
se mohou vzhledem k věkové hranici pod 15, nad 15 a nad 18 let dostat.  
 
Tématem je i záškoláctví – jak dobře naformulovat problém, aby situaci řešil i OSPOD. 
Z diskuse vyplynulo, že je vhodné se obrátit na Policii ČR.  
 
4. témata z minulé schůzky 
Iva Štrojsová se vrátila k tématům, která zazněla na minulé schůzce, na konci školního roku  
2017/2018. 
  
Městská policie – pan Kožený nabídl před volbami možnost preventivních pochůzek kolem 
školy. Bohužel se zdá, že toho žádná škola nakonec nevyužila. Lucie Beranová se na situaci 
zeptá pana Čermáka. ŠMP napíší Ivě Štrojsové do 14 dní, kde a kdy by pochůzky chtěli. 
 
Z diskuse následně vyplynuly následující problematické situace: 
Asistent se dívá, ale nic neudělá. 
Kontrola podloubí v odpoledních hodinách (13:30–15:30 h): 

- bylo by dobré školení strážníků v oblasti komunikace v problémových situacích 
s mládeží. 

Neefektivnost kamerového systému – vyplynulo i z analýzy potřebnosti nízkoprahového 
zařízení.  
 
Příměstský tábor či jiné vyžití pro děti, kterým rodiče nezaplatí tábor, jen tak pobývají ve 
městě, prázdniny se i proto stávají krizovými měsíci roku. 
 

https://www.csfd.cz/film/405585-nerve-hra-o-zivot/prehled/
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Nízkoprahové zařízení – mohlo by v letních měsících, a nejen v nich, poskytnout těmto 
dětem azyl, zdrojem financí by mohly být tzv. peníze z pokut, o kterých v předchozích letech 
hovořil pan Kožený (MěP). V současnosti probíhá jednání se Středočeským krajem ohledně 
podpory NZDM v MH. Iva Štrosová plánuje v rámci MAP II výjezd do již fungujících NZDM 
za účelem seznámení se s fungováním těchto zařízení. Jako důležitá se též ŠMP jeví osvěta 
mezi zastupiteli města, kteří o věci zřízení rozhodují. Iva Štrojsová jim pošle pozvánku, až 
bude naplánovaný konkrétní výjezd. 
 
Lucie Beranová připomněla, že pro část dětí může být vyhovující alternativou dobře fungující 
školní klub, který je zdarma – mají to tak např. v Kunraticích. 
 
Hana Vrzáňová vzpomněla na panem Koženým slíbené a stále nedodané reflexní vesty.  
Jako potřebný se stále jeví rukodělný kroužek – dílny, technické zaměření, truhlárna. ŠMP 
vědí, že existuje např. při Jednotě bratrské, ale je kapacitně vytížený. 
 

Pí Pitrmocová uvedla, že do SOU Hubálov jezdí žáci ZŠ. Jedná se o spolupráci s 1. ZŠ 
Mladá Boleslav (žáci s SPU) za podpory Magistrátu MB a Škody Auto. Více na webu 1. ZŠ: 
http://www.1zsmb.cz/pilotni-projekt-dilna-na-nasi-skole  

Z diskuse dále vyplynulo, že by bylo dobré aktualizovat mapu hřišť. Při plánování hřišť by 
bylo dobré zeptat se i na potřeby cílové skupiny – Lucie Beranová zmínila např. chybějící 
ochranu před sluncem – prvky zastínění.  
 
Z pohledu ŠMP v obci stále chybí zázemí pro 12/13+ – možnost popovídat si, skate park je 
z hlediska osazenstva dost výlučný. 
 
Iva Štrojsová se na plánované schůzce komise pro vzdělávání… zeptá na téma dopravního 
hřiště. Též připomněla téma školní zahrady, která se dá též využít v rámci prevence. Hana 
Vrzáňová si posteskla, že jim chybí prostor a že je škoda, že skleník chátrá. 
 
Při debatě o školní zahradě též vznikla otázka, co pěstovat – problém s letním zaléváním a 
sklizní v době prázdnin.  
 
5. MAP, PS, ŠMP 
Z plynoucího rozhovoru je jasné, že témata ŠMP souvisejí s PS: čtenářská gramotnost, klima 
či regionální vzdělávání a participace žáků. 
 
Iva Štrojsová se dotazovala, zda se nějak vyvinula situace kolem programu Kočičí zahrada. 
Klimatici se však k tématu na své poslední schůze nevrátili. 
 
 
6. závěr 
Termín setkání v roce 2019: čtvrtek 3. října, 16:00–18:00 h, Volnočasové centrum MH 

Záznam vypracovala: Mgr. Iva Štrojsová 

http://www.1zsmb.cz/pilotni-projekt-dilna-na-nasi-skole

