
 

                                                                                                        

 

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: Knihkupectví a kavárna KNIHOMIL, Jindřicha z Lipé 119/12, Česká Lípa 

Datum a Čas: 12. 09. 2019, 16:00 - 18:00 hod 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

 

Program: 

1. Odsouhlasení programu 

2. Bližší informace k další konferenci na téma: Prevence kriminality – II. 

konference 

3. Školní parlamenty 

4. Publikace na téma osvěty, co se kde událo, komunikace s veřejností, Občasník 

5. Evaluace akce 

6. Termín příštího setkání  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                        

 

 

1. Program pracovní skupiny byl schválen. 

 

2. Bližší informace k další konferenci na téma: Prevence kriminality – II. 

konference 

Zodpovědná osoba: Anna Jelínková  

 Hledání finančních prostředků a sponzorů -Město Česká Lípa přispěje + fáze 

hledání dalších potencionálních sponzorů 

 Vyjasnění a upřesnění termínu a místa konání akce na základě cílů konference,  

resp. její cílové skupiny zjm pedagogů 

 Dne 13. 9. 2019 -  doladění detailů na poradě Týmu pro mládež soudního okresu 

Česká Lípa 

 Debatuje se o termínu pololetních prázdnin, kdy mají učitelé volno 

 Tato konference má za cíl oslovit cílovou skupinu „řadoví učitelé“ 

 26. 9. 2019 na MěÚ v Novém Boru se uskuteční setkání ředitelů, kde bude mít 

paní Jelínková prostor pro předání bližších informací o připravované konferenci 

 Zpětná vazba z předchozí konference Dominika Holubová (ZŠ, Šluknovská 2904-

Rodičovské schůzky dne 10. 9. 2019 – kpt. PhDr. Jan Melša- školení pro rodiče na 

téma „Prevence kriminality“ (p. Melša byl nakontaktován díky konferenci) 

 kpt. PhDr. Jan Melša má nyní veškeré termíny zabrány do jara 2020 (pozitivní 

výstup z konference) 

 Prostřednictvím MAP Českolipsko a Novoborsko II. se zasílaly kontakty na 

jednotlivé koordinátory 

 Tým pro mládež vypracoval kompletní soubor právních aktů týkajících se tématu 

záškoláctví – k dispozici u pí A. Jelínkové 

 

3. Školní parlamenty 

 Setkání (říjen) – pí. Petra Slámová - setkání parlamentů na ZŠ Partyzánská/ 

více info zjistí M. Nováková 

 Mimočeskolipské školy mohou utvářet malé žákovské parlamenty 

Téma bude k dalšímu jednání při setkání PS 

 

4. Publikace na téma osvěty, co se kde událo, komunikace s veřejností, Občasník  

 Je v plánu sestavit redakční skupinu, která by zveřejňovala zajímavá témata 

k veřejnosti. Jednotlivá témata by byla tvořena napříč pracovními skupinami 

 Byla domluva s regionálními novinami, že budou pravidelně prezentovat 

v rámci MAP Českolipsko a Novoborsko II. ½ stránky ve svých 

zpravodajích/více info Jana Panáčková 

 Anna Jelínková – článek o konferenci již proběhl médii 

 Problém s financováním v českolipských denících, týdenících, atp. 



 

                                                                                                        

 Jedna z možností je spolupracovat se školami, že by tato témata 

uveřejňovaly na svém webu, kde je vysoká pravděpodobnost, že se 

důležité informace dostanou k rodičům – a druhá prezentace na webu 

MAP 

 Nalézt novináře, aby upravoval články / M. Nováková 

 Články by se na začátku začaly tvořit ve spolupráci s Týmem pro mládež 

soudního okresu Česká Lípa / A. Jelínková – připraví první rozhovory 

 Oslovení s nabídkou i ostatním PS / M. Nováková 

Na základě uveřejňování informací ve spolupráci se školami by mohly být splněny tyto 

stanovené cíle: 

a. Splnění publicity 

b. Splnění tématu prevence 

c. Splnění osvěty 

d. Splnění výstupů PS 

e. Komunikace škola - rodič 

f. Šetření finančních prostředků 

 

 

5. Evaluace akce 

Pracovní skupina má úkol vyhodnotit (evaluovat) 1-2 akce ze své oblasti realizované v rámci 

MAP II, zvolit cílovou skupinu, metody a způsoby vyhodnocení. 

Termín výběru a volby metody a CS do 31. 12. 2019 – tedy na příštím jednání 

Volba akce k evaluaci: Konference Prevence kriminality z 4/19 

 

 

 

6. Termín příštího setkání: dne 12. 12. 2019 15:30-17:00 v budově Domova mládeže 

SPŠ, Havlíčkova 443/9, 470 01 Česká Lípa, 3. patro vlevo, kancelář Včelařů 

 

ÚKOLY: 

Posílat PS záznamy ze setkání koordinátorů k projektu MAP II.  – předáno 

koordinátorům, ale bude zasláno ještě touto cestou. 

 

 

 

V České Lípě, dne 12. 09. 2019 Zapsala: Eva Kolocová 

 


