
 

                                                                                                        

ZÁPIS Z 

3. SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY PRO SOCIÁLNÍ A 

OBČANSKÉ KOMPETENCE 
 

k projektu MAP Českolipsko a Novoborsko II 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008645 

 

Místo:   Centrum pro pěstounské rodiny, Masná 88, 470 01 Česká Lípa 

Datum a Čas:  7. 2. 2019, 14:00 - 16:00 hod 

Přítomni:   dle prezenční listiny 

 

Program: 

1. Souhrnné připomenutí aktivit z předchozího setkání 

2. Zpracování návrhů možných výstupů skupiny 

3. Představení a projednání konference ,,Právo, děti, kriminalita“ 

4. Prezentace průběhu projektu Centra EFKO Velkého vozu Sever, pobočný 

spolek.  

5. Stanovení dalšího termínu setkání PS 

 

1. Rekapitulace témat vydefinovaných během prvního setkání pracovní skupiny. 

Určení, která z témat jsou řešitelná pracovní skupinou a na něž může mít aktivita 

MAPu vliv. 

 

2. Cíl:  

Rozvoj komunikace/informace skrz prezentace výstupů škol, jejich chystaných aktivit 

a pravidelné informování o sociálních a občanských otázkách s přímou návazností na 

školství.  Nutnost dostat informace k rodičům. Zlepšit komunikaci rodina - škola, 

škola- zřizovatel. Prezentace škol a sdílení problematiky na venek. Motivace 

spolupráce rodina-škola-zřizovatel. 

 

Nástroj: 

Medializace: ,,školní listy“   

 Jakou formou komunikovat/sdílet?, diskuse nad využíváním nových 

mediálních platforem.  Web a  Facebook – mnoho úskalí - správcování, 

rozsah obsahu, aktualizace, atd. Pokud on-line média, tak jen jako 

doplněk, hlavním nástrojem by měla být tiskovina. 

 Využít média stávající, nebo tvorba nových? Jaká by byla forma 

distribuce? Jaká by byla časová frekvence? Kdo by financoval? Otázky 

zůstávají do dalšího setkání. 

 Rubriky:  

 akce škol - škola, rodina 

 právo - škola, rodič, dítě, zřizovatel- trestně právní 

občanská zodpovědnost 

 sekce dotazů 



 

                                                                                                        

 prevence 

 Ideálně formou kazuistik, které osloví širokou 

veřejnost (identifikace se s problémem). 

 Návody, jak řešit výchovné problémy. 

 Odborníci na místní úrovni, spjati úzce 

s regionem a jeho problematikou. 

 Otázka: jedná se o výstup celého MAPu nebo jen pracovní skupiny? 

 Úkol: co je potřeba aby se uvedlo v život? 

 Úkol vedoucí MAP: V rámci skupin MAP vydiskutovat témata 

periodika a určit zástupce skupiny, který by měl na starosti přenos 

výstupů. 

 

Prevence: Možnosti spolupráce s ostatními pracovními skupinami. Spolupráce se 

skupinou pro kulturní povědomí…ZUŠ – divadlo - předávání klíčových informací o 

patologických jevech mezi mládež, prostřednictvím divadelní formy Divadla fórum 

(příklad města Náchod a Žďár nad Sázavou- navrhovaná exkurze) 

 

3. Konference PRÁVO KRIMINALITA KYBER  

Představení společné akce MAP a Týmu pro mládež soudního okresu Česká 

Lípa. Spolupráce na tvorbě dotazníku. 25.4.2019 v Jiráskově divadle. 

 

Občanské kompetence 

Pilotní aktivita pro vybrané školy, na kterých by se aktivita pilotovala. Nastavení již od 

pátých tříd. Zajistit lektory na právo a etiku, kteří by měli koncepčně propracovaná 

školení prostupná jednotlivými ročníky.  

 

Za rizikové období je možné pokládat přechod mezi prvním a druhým stupněm ZŠ a 

mezi 14 a 15 rokem, kdy se děti stávají mladistvými a tudíž trestně odpovědnými. Děti 

si neuvědomují trestně právní odpovědnost a dopady svého počínání. Zajištění externích 

lektorů. Složky to dělat nebudou, nemají na to kapacitu. Otvírá se možnost oslovení 

státních zaměstnanců, kteří by lektorovali mimo vlastní pracovní/služební poměr na 

DPP. 

 

4. Velký vůz Sever: možný výstup: adaptační programy pro žáky 5. - 6. tříd, pro rodiče 

(,,aby si sáhli sami na sebe“) + trestní právo- rovina spolupráce. K dořešení na 

následujícím setkání. 

 

Příště: téma školních parlamentů 

 

5. Další setkání skupiny pro sociální a občanské kompetence se uskuteční ve čtvrtek 

28. 3. 2019 od 14:00 do 16:00. 

 

Úkoly a témata pro příští setkání: 

 Školní demokratický parlament 

 Programy pro žáky – 5/6 tř. a 8/9 tř. trestně právní odpovědnost 



 

                                                                                                        

 Programy pro rodiče – zážitková pedagogika  

 Dotazník na konferenci MAP a TM – otázky pro naši skupinu, co chybí ve školách a 

pro školy v tématech soc. občanských 

 Jak s nápadem na program k rozvoji občanských kompetencí – ZUŠ, divadlo, soutěž. 

 

 

 

 

V České Lípě, dne 7.2. 2019                 Zapsala: Anna Jelínková



 

                                                                                                        

 


