
 

                                                                                                        

 

ZÁPIS ZE 

SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY SOCIÁLNÍ A OBČANSKÉ 

KOMPETENCE 

 
k projektu MAP Českolipsko a Novoborsko II 

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

 

 

Místo: Centrum pěstounské péče, Česká Lípa 

Datum a Čas: 28. 03. 2019, 14:00 - 16:00 hod 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Program: 

1. Odsouhlasení programu 

2. Obecné – připravované akce, shrnutí, aktuální informace k akcím 

3. Dotazník 

4. Programy pro žáky, jak s nimi řešit problémy, spolupráce rodičů, veřejnosti se 

školou, pedagogy 

5. Školní demokratický parlament 

6. Termín dalšího setkání 

 

 

 

 

 

 

V Zahrádkách, dne 28. 03. 2019                  Zapsala: Jana Panáčková Feixová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                        

 

1. Program pracovní skupiny byl schválen 

2. Obecné – připravované akce, shrnutí, aktuální informace k akcím 

 

 25. 4. 0019 Tisková konference zastupitelstva města Česká Lípa, den před konáním 

Konference právo, děti, kriminalita, kde je domluveno, že se zúčastní za MAP ředitelé 

ZŠ Špičák, ZŠ Partyzánská a ZŠ Jižní a na akce, konané v následujících dnech, budou 

pozváni novináři. 

 

 25. 4. 2019 Konference právo, děti, kriminalita  

 150 účastníků  

 přihlášených škol je 13 

 lépe apelovat na výchovné poradce než na ředitele škol 

 pozváni studenti 3., 4. ročníků Gymnázium ČL, Gymnázium Mimoň, Gymnázium 

Nový Bor 

 Rozeslání e-mailů ZŠ - lepší je osobní setkání 

 Určeno i pro MŠ 

 

 Letáček na konferenci – bude dokončen v nejbližších dnech 

 Bude vyvěšeno na facebook 

 Není zajištěn moderátor – Jiřího Gottliebra a Ditu Krčmářovou bude zajišťovat 

Jana Glasserová 

 Úvod – Ing. Veselý, PhDr. Dagmar Strnadová 

 

 29. 4. 2019 Preventivní vlak bezpečné železnice – pouze pro školy v České Lípě  

 

 Setkání ředitelů 

 Zážitkovky pro rodiče od Velkého vozu Sever – p. Žáčková, ale dnes není přítomna, 

téma odloženo 

 

3. Dotazník rovné příležitosti -diskuze o probíhající aktivitě 

 pro MŠMT a Liberecký kraj 

 běží celou republikou 

 možnost prezentace problémů na našem území 

 

 Obesláno z LAG Podralsko 

 Cílem dotazníku je získat mimo jiné kvalifikovaný odhad na pořízení věcí pro 

prvňáčky 

 Odhad za kroužky 

 Školní absence, chování… 

 Sběr dat za 3 roky zpětně 

 

Poznatky z dotazníku – diskuzní body: 



 

                                                                                                        

 zjištěno, že některé školy vybírají lektorné za volnočasové kroužky, což by se 

nemělo. 

 Vznést dotaz na paní Veindlovou. 

 MŠMT ovšem říká, že pokud existovala nějaká vyhláška, že kroužky se nemají 

platit, je neplatná. Paní ředitelka Holovská pošle Janě PF tuto vyhlášku. 

 Není dovoleno, aby děti ze školky mohly chodit na plavecké kurzy, protože by 

učitelky musely být proškoleny v plavání. 

 Pokud učitelé někam pojedou s dětmi a poté je předají zkušeným lektorům, nejsou 

za tyto hodiny placeni, protože nevykonávají výchovnou funkci. 

 Správná formulace – co chybí pedagogům v oblasti vzdělávání. 

 

 Co je metodik prevence  

definováno ve vyhlášce ministerstva, jedná se o přidělenou funkci, úvazek na 

to není. 

 Na mnoha školách je velice složitá spolupráce mezi metodikem a výchovným 

poradcem. 

 Většinou se to pojímá tak, že žáci jsou vzati do kina, mají školení od hasičů, 

policie ČR, záchranky, atp.. 

 Při obhajobě rozpočtu si může každý ředitel požádat peníze na prevenci. 

 Bylo by potřeba prosadit u zřizovatele, aby vymezili finanční prostředky na 

prevenci. 

 

4. Programy pro žáky, jak s nimi řešit problémy, spolupráce rodičů, veřejnosti se 

školou, pedagogy 

 

 Jak s dítětem řešit problémy – zkusit besedy pro rodiče. 

 Školní listy – spolupráce mezi PS – čeká se na jejich vyjádření 

- komunikace mezi školami, PS a veřejností, 

- ale finančně velice nákladné, 

- poskytování podkladů, přednášky, akce pro rodiče, 

- boj se špatnou komunikací vně školy, 

- propagace akcí pro rodiče a veřejnost,  

- propagace spolupráce při vzdělávání, 

- cíl: zapojit i další pracovní skupiny, 

- zřízení redakčního týmu. 

 Pravidelné články v novinách 

- zřízení webových stránek pod www.map-cl-nb.cz, kde budou články 

uveřejňovány. 

 Využití facebooku a dalších sociálních sítí. 

 Městské listy  

 Článek - Konference právo, děti, kriminalita 

 další články – Preventivní vlak bezpečné železnice,.. 

http://www.map-cl-nb.cz/


 

                                                                                                        

 skvělý fungující systém je navržen na CEDU – Centrum pro demokratické učení, o. p. 

s. k nalezení na webu: http://www.skolaprodemokracii.cz/kdo-jsme/odpovednost-

zralost-odvaha.html  

 

5. Školní demokratický parlament 

 

 Každá škola by měla mít svůj školní parlament 

o představitelé jednotlivých škol by měli mezi sebou spolupracovat a řešit mezi 

sebou témata/problémy, které jsou konkrétní pro danou lokalitu, 

o struktura spolupráce školy-města-okres-kraj-národní. 

 Skupina chce pomoci s rozvojem parlamentu v ČL. 

 Úkoly:  

 Jana Glaserová: zjištění v jakém je to stavu v České Lípě – pí. Netolická,  

 Dominika Holubová: oslovit sl. Vejvodová a gymnázium ČL 

 Milena Nováková dětský demokratický parlament – Novoborsko (DDM Smetanka) – 

zjištění, jak funguje, v jakém je stavu a jak to vypadá v Liberci  

 

 

 

6. Termín dalšího setkání 

 

dne 16. 5. 2019, 14 -16:00hod, Centrum pěstounské péče Farní charity ČL, Masná ulice 

Česká Lípa 

http://www.skolaprodemokracii.cz/kdo-jsme/odpovednost-zralost-odvaha.html
http://www.skolaprodemokracii.cz/kdo-jsme/odpovednost-zralost-odvaha.html

