Podnět číslo 20070409195018
1) Podnět č.j.

20070409195018

2) Úroveň realizace

probíhá

3) Kde začít s řešením

Veselí nad Moravou, Brno

4) Místo vady

–

5) Kdo by měl o podnětu vědět

starosta - Ing. Martin Bedrava (KDU-ČSL), Odbor školství. Ředitel ZŠ a MŠ Hutník - Mgr.Josef Gajoš.
Hejtman Jihomoravského kraje. ( posta@veseli-nad-moravou.cz; bedrava@veseli-nad-moravou.cz;
sak@veseli-nad-moravou.cz ; gajos@zshutnikves.cz; podatelna@kr-jihomoravsky.cz; posta@csicr.cz;
csi.b@csicr.cz )

6) Co je třeba udělat

Zjistit, zda stav (ukázky násilí mezi žáky) dle videa http://www.youtube.com/watch?v=uUiWEEoUOyw je
na ZŠ Hutník ve Veselí nad Moravou obvyklý. Ověřit, zda na této škole nedochází k šikaně žáků, zda tam
působí kompetentní pracovník, obeznámený se způsoby řešení šikany. Zda tato škola někdy šikanu mezi
dětmi řešila a s kým, příp. na koho se obrátila mimo školu. Trvat na předložení hodnověrných důkazů.
např. otisků obrazovky emailů, čestných prohlášení vedoucích pracovníků školy, atd.
Zjistit, zda mezi těmi, kteří jsou podezřelí ze šikany jiných nejsou žáci, jejichž rodiče někdy sponzorovali
školu.

7) Autor podnětu

Tomáš Petrůj, předseda konference Školní šikanování. petruj/n/centrum.cz; tel.: +420 728 008 567

9) UPOZORNĚTE na podnět
adresáty z odstavce č. 5

Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20070409195018

10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.

11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
17. 05. 2007
Viz článekv týdeníku Květy.
Ohlásil: NULL
19. 04. 2007
správa NDOP zjistila, že videonáhrávka byla ze str. www.youtube.com stažena.
Ohlásil: NULL
16. 04. 2007
autor podnětu ( v mailu řediteli školy) zpochybňuje možnost bagatelizace hraného násilí, zejména v
případech, kdy je pro hru využíván prostor školy.
Ohlásil: NULL
14. 04. 2007
z dopisu ředitele školy RNDr. Josefa Gajoše, který má k dispozici petruj/n/centrum.cz vyplývá., že
opravdu jde o hrané scénky a žádá autora podnětu, aby se omluvil všem, které svým podnětem k nápravě
stavu uvedl v omyl.
Ohlásil: NULL
11. 04. 2007
petr-stika/n/seznam.cz se domnívá, že může jít o podvrh a žádá odpověď
Ohlásil: NULL
09. 04. 2007
autor na existenci tohoto podnětu kompetentní instituce upozornil.
Ohlásil: NULL

Přílohy:
Přílohy:

Provozovatel databáze www.podnety.cz neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

