ZÁPIS ZE
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 pěstounské péče, Česká Lípa
Datum a Čas: 16. 05. 2019, 14:00 - 16:00 hod
Přítomni: dle prezenční listiny
Program:
1.
2.
3.
4.

Odsouhlasení programu
Libertin, školní parlamenty, zastupitelstvo dětí a mládeže
Návrh společné akce pro žáky a pedagogy ze školních parlamentů
Termín dalšího setkání

V České Lípě, dne 16. 05. 2019

Zapsala: Jana Panáčková Feixová,
a Eva Kolocová

Program pracovní skupiny byl schválen.
Libertin, školní parlamenty, zastupitelstvo dětí a mládeže
Zastupitelstvo dětí a mládeže, místo scházení se Libertin
Zastupitelé ze škol cca 12 dětí, nyní už pouze 4 členů, již středoškoláků prezentace na
národním parlamentu
- Prezentace v Praze cca 1x za 3 měsíce, nyní každý měsíc
- Představitelé parlamentu chodí na zastupitelstvo
- Dělají průzkumy na školách na různá témata
- Spolupráce se starostkou Ing. Volfovou, snaha o porovnání práce na KÚLK x město
Česká Lípa
- Náplň parlamentů – řešení problémů a témat v dané škole, provozní problémy,
komorní akce pouze dané školy
- Snaha o naučení, jak funguje správa a samospráva
- Snaha o to, aby parlament byl mezičlánek mezi školami a městem
- Jedním z cílů zastupitelů dětí a mládeže je, aby prosadily různá témata, co dětem ve
městech chybí (dětská hřiště, místa pro setkávání). Parlament přináší nápady do města.
Např. přinesl nápad, aby vznikl prostor pro děti pro děti bez dozoru (něco jako
knihovna)
- Od 7.třídy.
- V září na začátku roku poslat do skupiny školních parlamentů do místního parlamentu
v České Lípě
- Parlament na Gymnázium ČL, snaží se ho založit VIKI, přítomná referující na PS.
1.
2.
-

VNITŘNÍ PRŮZKUM – JAK KDE PARLAMENTY FUNGUJÍ – PODLE
INFORMACÍ Z PS









ZŠ Tyršova - ted zanikl
ZŠ Klíč – není
ZŠ Slovanka - není
ZŠ Lada – ano
ZŠ Sever - ano
ZŠ Partyzánka -ano
ZŠ Kravaře - ano
ZŠ Špičák - ano

JAK MŮŽE POMOCI PS PRO FUNGOVÁNÍ PARLAMENTŮ NA RŮZNÝCH
ÚROVNÍCH:

-

-

1) Jak zajistit, aby se dostala k dětem informace o možnosti se zapojit do
Zastupitelstva dětí a mládeže ve Městě ČL, přestože nefunguje parlament přímo u nich
ve škole?
2) Jak podpořit jednotlivé parlamenty, případně jejich podporu vzniku?
3) Jak podpořit společné setkávání?
4) Jak podpořit setkávání zástupců dětských parlamentů v ORP ČL a ORP NB?

3. JEDNA SPOLEČNÁ AKCE PRO ŽÁKY A PEDAGOGY Z FUNGUJÍCÍCH
PARLAMENTŮ – LISTOPAD 2019
-

NÁVRH
Obvolat metodická centra a získat z nich lektora na seminář pro žáky z parlamentů
Společná akce pro více škol
Zeptat se Zákup, protože jsou metodickýcm CENTREM v našem regionu, oslovit
metodická centra v Praze
Pracovat zvlášt ve skupinách :
Děti a pedagogové
Na závěr v těchto skupinách provést Sdílení zkušeností co se daří a nedaří a jak dále
postupovat, abychom společnou spolupráci podpořili

4. Termín dalšího setkání
dne 12. 9. 2019, 16:00 – 18hod, Centrum pěstounské péče Farní Charity ČL, s tím, že až
budou známy rozvrhy, tak se dá čas posunout.

