Projekt „Na správnou cestu! II“ CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0002236
Spr. č. 00832/2016-31

1. Motivace dětí k dalšímu studiu
-

Informovat školy v rámci kulatých stolů o možnosti zapojení do výzvy na Šablony pro
mateřské a základní školy

-

Zjišťovat další způsoby zajištění doučování

-

Předávat dobrou praxi ze škol, kde doučování funguje

-

Motivovat děti ze sociálně slabých rodin k setrvání ve škole formou zapojení škol do
projektu „Obědy pro školáky“ Světýlko ops.

-

Uspořádat seminář s Úřadem práce o nepojistných sociálních dávkách

Realizace:
Na kulatých stolech bylo s pedagogy diskutováno o šablonách a jejich zapojení. S diskuse
vyplynulo, že školy mají obavu z naplňování podmínek šablon. Nemají nástroj, jak zaručit, že
po celé období bude na doučování chodit dostatek žáků.
Učitelé uváděli svou ochotu doučovat motivované děti po běžné výuce, či ve svých
konzultačních hodinách
Info o obědech do škol: www.obedyprodeti.cz, www.women-for-women.cz, www.svetylko.info.
Letáky dostali zástupci škol na setkáních u kulatého stolu a byly rozeslány i jako příloha
k zápisu.
Seminář s Ing. Piňousem z Krajské pobočky Úřadu práce ČR se konal 24. 3. 2017 na středisku
PMS. Stručně byl představen systém nepojistných sociálních dávek a přítomní byli seznámeni
se změnami a aktualitami.

2. Rizikové chování dětí v kyberprostoru
-

Obohatit weby škol o informace ke kyberkriminalitě a odkazovat na poradnu ebezpečí

-

Oblast vlastního chování dětí v kyberprostoru – internetová etiketa – důsledky
vlastního chování

-

Informovat odborníky z oblasti práce s mládeží o projektu Bezpečně v kyberprostoru
(Mgr. Čoupek)

-

Prezentace aktivit OSPOD Šlapanice v oblasti prevence kyberkriminality
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-

PPP – program na základních školách – bezpečí v kyberprostoru (k dispozici statistiky)
– dvě cílové skupiny (Bezpečná síť, Aby bylo kyberbezpečno)

-

Vybrat vhodného youtubera pro spolupráci a natočit preventivní video k problematice
(dát si pozor na cílovou věkovou skupinu)

-

Předat dobrou praxi z oblasti prevence kyberkriminality z jednotlivých ORP

Realizace:
Zástupci škol byli informováni o poradně E-bezpečí a požádáni o umístění odkazu na své
webové stránky. Vše dostali i v zápisu z jednání u kulatého stolu. V příštím roce by bylo
vhodné navázat kontakt s řediteli a ověřovat umístění odkazu, či motivovat k jeho umístění na
webu školy.
12. 5. 2017 – prezentace Bacha v síti
12. 5. 2017 – prezentace Aby bylo bezpečno
8. 9. 2017 – prezentace Bezpečně v kyberprostoru
24. 11. 2017 – kasuistika ke kyberšikaně
Navázána spolupráce s youtuberem Karlem Kovářem alias „Kovy“. Telefonicky se s ním spojit
15. 12. 2017 a domluvit tvorbu videa na leden 2018.

3. Nastavení spolupráce OSPOD, PMS, PPP a škol
-

Uspořádat do konce roku 6 kulatých stolů

Realizace
23. 3. 2017 Kulatý stůl v Ivančicích
23. 5. 2017 Kulatý stůl ve Šlapanicích
25. 5. 2017 Kulatý stůl ve Šlapanicích
26. 5. 2017 Kulatý stůl v Tišnově
13. 10. 2017 Kulatý stůl v Kuřimi
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4. Analýza kriminality mládeže – 2014, 2015 a 2016
-

Zajistit data z jednotlivých organizací

-

Zpracovat analýzu a představit výsledky

Realizace
Analýza kriminality mládeže je ve finálním stádiu. Obtíže s daty z Policie ČR za rok 2016,
neboť došlo ke změně v metodice sběru a evidence dat.

5. Publicita
-

Zajištění publicity k plánovaným a realizovaným opatřením na webových stránkách
obcí s rozšířenou působností okresu Brno-venkov a krajského úřadu Jihomoravského
kraje.

Realizace
- 20. 2. 2017 článek na webu města Ivančice
- 20. 3. 2017 článek na webu města Židlochovice
- 20. 3. 2017 článek na webu města Tišnov
- 20. 3. 2017 článek na webu Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Mgr. et Mgr. Ondřej Ipser
Koordinátor Týmu pro mládež Brno-venkov

