
PRÁVO, DĚTI, KRIMINALITA - první společná konference  

 

Dne 25. 4. 2019 od 9 do 14h se v Jiráskově divadle v České Lípě uskutečnila první společná 

konference, nazvaná Právo, děti, kriminalita, kterou pořádala místní akční skupina LAG 

Podralsko, Město Česká Lípa a Tým pro mládež soudního okresu Česká Lípa spolu s 92 školami 

z ORP Česká Lípa a ORP Nový Bor, zapojenými v projektu MAP Českolipsko a Novoborsko II. 

Cílem konference bylo seznámit pedagogy, rodiče, ředitele i zástupce měst a neziskových 

organizací působících ve vzdělávání s novými trendy a vývojem v oblasti dětské kriminality  

a sdílet zkušenosti mezi školami a dalšími organizacemi, činnými v trestním právu.   

Na konferenci vystoupili odborníci z řad Policie ČR, justice, psychologů a Bílého kruhu bezpečí, 

kteří přednesli aktuální problémy z našeho regionu, které se vázaly k problematice dětské 

kriminality, kyberkriminality, šikany a drogové závislosti. Samy školy v projektu spolupráce 

hledají systémová řešení společenských problémů a iniciují snahu problémy řešit systematickou 

spoluprací mezi organizacemi trestního práva, zřizovateli a neziskovými organizacemi v našem 

regionu. První společnou konferenci jako cestu intenzivní spolupráce podpořili i zřizovatelé škol.  

Myšlenka intenzivní spolupráce v regionu Českolipsko a Novoborsko za účelem společného 

řešení vývoje rizikového chování dětí a mladistvých, problémů kyberšikany, závislostí a 

zdravotních rizik, která jsou s patologickým jednáním spojena, vznikla v Týmu pro mládež 

soudního okresu Česká Lípa. Důležitým momentem pro vznik velké spolupráce bylo ovšem 

propojení s projektem MAP Českolipsko a Novoborsko II, v němž je soustředěno 92 škol z ORP 

Česká Lípa a ORP Nový Bor a 57 zřizovatelů škol.  Místní akční plán (MAP) rozvoje vzdělávání má 

za cíl zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že podporuje místní 

spolupráci zřizovatelů, škol a všech ostatních místních aktérů ve vzdělávání. V rámci tohoto 

projektu pracuje 8 pracovních skupin, které se snaží zlepšit kvalitu našeho regionálního 

vzdělávání v různých vyučovaných tématech. Pracovní skupina pro sociální a občanské 

kompetence se významnou měrou podílela na přípravě této první konference prevence 

kriminality. 

Ředitelé ocenili, že měli na jednom místě odborníky na danou problematiku. Především to 

pomůže najít vhodné nástroje pro prevenci a přispět tomu, aby dětství těch dětí bylo šťastné a 

bezproblémové, řekl ředitel českolipské ZŠ Partyzánská Karel Minařík. 

Ředitelé škol uvedli, že s nějakou formou šikany nebo kyberšikany se ve svých školách setkali. 

"S těmito problémy se potýkáme dnes a denně. Neexistuje škola, kde by něco takového nebylo 

ve větší či menší míře, a největší chybou, kterou lze udělat, je tajit to, zametat to pod koberec, 

tvářit se, že to neexistuje, že u nás to není, že my jsme ti perfektní. To je potom cesta k tomu, 

že to bude tajně v té škole růst a vygraduje to do velkých problémů, které už se potom těžko 

řeší," řekl zástupce ředitele Střední průmyslové školy Česká Lípa Petr Veselý. 

Tato konference byla v rámci projektu první. Umožnila, aby si ředitelé škol i odborníci vyměnili 

zkušenosti. Ukázala ředitelům škol, na koho se v případě potřeby mohou obrátit se žádostí o 

pomoc, o radu. Představila také preventivní programy, které je možné využít. Tématem nebyla 



jen šikana, drogy nebo kriminalita, ale také třeba záškoláctví. "Důležitým tématem jsou oběti, 

jejich postavení, ale i jejich sociálně emocionální potřeby s primárním cílem zmírnit či zamezit 

rozvoji posttraumatické poruchy," uvedla za organizátory Jana Panáčková Feixová z LAG 

Podralsko. 

Po této akci každá škola v rámci projektu spolupráce škol obdrží emailem od Týmu pro mládež 

kontakty na odborníky přímo v místě z řad justice, policie i neziskových organizací, na které se 

budou moci obracet a jednotlivé případy řešit nebo minimálně konzultovat.  

 

 

Pro další informace k dispozici: 

 

Mgr. Jana Panáčková Feixová 

LAG Podralsko z.s.                

Zahrádky 130, 471 01 Zahrádky 

Mob. tel.: +420 775 025 678 

e-mail: panackova@lagpodralsko.com 

web:      www. map-cl-nb.cz 

 

 

Všechny fotografie v plné velikosti, leták, a texty o konferenci jsou dostupné na: 

https://drive.google.com/drive/folders/1xcixaoaXc0y56yftdU7gL4o9zj96kuSU?usp=sharing 
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