Připomínkovací formulář ke Strategii PK Ostrava 2023+
Vypravili: Helena Kuzníková, Tomáš Pavelec (Magistrát města Ostravy)
Pořadí

Datum vložení
připomínky

Typ připomínky vyberte: zásadní,
doporučující, formální

Číslo kapitoly, číslo strany

1

28.07.2022 22:33 Doporučující

Kapitola 1, str. 10

2

28.07.2022 22:33 Doporučující

Kapitola 2, str. 15

3

4

5

6

28.07.2022 22:33 Zásadní

01.08.2022 12:16 Doporučující

02.08.2022 13:50 Zásadní

02.08.2022 13:57 Doporučující

Dáno do oběhu dne: 25. 7.-2. 8. 2022
Text připomínky

V grafice jsou uvedeny pracovní skupiny, u pracovní skupiny
děti a mládež je uvedeno, že je to skupina komunitního
plánování, která byla rozšířena o problematiku dětí a mládeže.
Pracovní skupina byla nově vytvořena a ne všichni členové byli
z KP a ne všichni členové KP PS krimanlity se na této části
podílela. Zvažte prosím, zda to neupravit.
U národní strategie prevence rizikového chování - zvážit, jestli
nevypustit v závorce certifikace. Na MŠMT jsou již roky
pozastavené a ztratilo to úplně smysl, za mě ponechat pouze
kritéria kvality
Vůbec nesedí počet neomluvených hodin, prosím o kontrolu
popř. konzultaci s metodiky v PPP, většinou to býva u SŠ
kolem 90-100 tis a u ZŠ kolem 30-40 tis, což je obrovský rozdíl
mezi tím, co je v návrhu strategie

Akceptováno, upraveno. Ponechán pouze text Pracovní skupina prevence
kriminality dětí a mládeže

Podporovat programy sekundární prevence str. 101 - zde bych
poprosila o doplnění u Realizátora také MOb, neboť náš
obvod Ostrava-Jih zajistil pro naše ZŠ, které projevily zájem (8
ZŠ) besedy ve spolupráci s Renarkonem a tyto besedy budou
probíhat v první polovině školního roku 2022 a budou hrazeny
naším městským obvodem Ostrava-Jih. Dále již třetím rokem
náš městský obvod hradí všem naším školám Program
Protidrogového vlaku, kde je účast pro pedagogy, žáky a
veřejnost zdarma.
V dokumentu chybí indikátory úspěšnosti včetně stanovení
vstupních a cílových hodnot, jsou zde pouze uvedeny
sledované ukazatele u jednotlivých aktivit, což není
dostatečné pro vyhodnocování efektivity opatření. Doporučuji
doplnit.

Akceptováno částečně. Aktivita doplněna k Opatření G.1., aktivita G.1.1
Podporovat programy specifické všeobecné primární prevence. U zdrojů
doplněny MOb

V dokumentu chybí informace o zajištění a celkové výši
finančních prostředků na jednotlivé aktivity strategie.
Doporučuji zvážit doplnění.

Akceptováno. Doplněna kapitola 6.3. Priority a principy financování
prevence kriminality v Ostravě v období let 2023-2027. Dále v popisu
aktivity A.1.2. bylo doplněna výše předpokládaných nákladů na udržení
stávajících aktivit a rozvoje v oblasti prevence kriminality 2023-2027/rok.

kapitola 5.7.1. str. 60

Opatření G.1, aktivita G1.3 str. 101

nerelevantní

-

Jak bylo vypořádáno

Poznámka: formální připomínky byly zapracovány, dokument navíc ještě projde jazykovou a grafickou korekturou.

Neakceptováno. Cíl je uveden v Národní strategii Národní strategii
primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období
2019–2027, z níž je vycházeno.
Akceptováno, upraveno. Došlo k formální chybě. Doplněny správné
hodnoty:
Rok - Počet neomluvených hodin/počet žáků
ZŠ
2017/2018 - 43 126 / 728
2018/2019 - 55 050 / 938
2019/2020 - 34 630 / 912
SŠ
2017/2018 - 89 732 / 3526
2018/2019 - 47 256 / 1983
2019/2020 - 49 405 / 1964

Akceptováno. V dokumetu byl doplněna kapitola 6.2. Přehled indikátorů,
kde bylo stanoveno 31 indikátorů, průřezových i za jednotlivé priority
včetně stanovení výchozích a cílových hodnot.

