
 

                                                                                                        

 

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: budova Domova mládeže SPŠ, Havlíčkova 443/9, 470 01 Česká Lípa, 3. patro  
Datum a Čas: 12. 12. 2019, 15:30 - 17:00 hod 

 

Program: 

1. Odsouhlasení programu 

2. Děti právo a kriminalita-II. konference 

3. Publicita – článek 

4. Evaluace  

5. Plán na 2020 

6. Termín příštího setkání  

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                        

 

 

1. Program pracovní skupiny byl schválen. 

2. Děti právo a kriminalita-II. konference 

Program:  

J. Molnár – rizikové chování 

J. Melša- kyberšikana – zaměření na sexting 

J. Šejvl – profesor na UK, užívání návykových látek ve škole 

A. Niklová – Praha – děti s odlišným mateřským jazykem (OMJ) 

Datum akce: pátek 28. 2. 2019; 9:00-14hod + pauza v poledne, s tím, že bude doporučeno, 

aby přišli dříve, neboť program bude začínat v 9:00, domluvený moderátor Tomáš Mařas, 

zástup Anna Jelínková 

Místo konání: ZUŠ Česká Lípa 

Věková kategorie dětí: gymnazisté 3.-4. ročník, pedagogické školy 3.-4. ročník, pedagogové 

Členové pracovní skupiny by měli pomoci s organizací celé akce Konference (zajištění si 

na pracovišti) 

Financování: MAP (25.000,-), PPP (5.000,-Kč), Město ČL (10.000,-) 

Námět na příští rok: Martínek – téma agrese, možné/nutné oslovit ještě nyní, aby si rezervoval 

termín (inspirace pro PS a MAP) 

 

3. Publicita – článek 

Zdena Průchová: jedná se o první článek k uveřejnění na webových stránkách škol a v médiích. 

Informace se tak snáze dostanou k veřejnosti (rodiče). Dodělává Anna Jelínková, t: do konce 

roku následně bude po korekturách rozesláno do škol k možnosti zveřejnění, zajistí MAP. 

Úkol: další článek s tématem vybraným a zpracovaným za Velký vůz Sever, zacíleno k rodičům 

 

4. Evaluace konference 2019 

 
5. Plán na 2020 

 

Spolupráci s PS přijala také Mgr. Petra Slámová, ZŠ Partyzánská, metodik výuky občanské 

nauky na centrální úrovni. Má zájem s námi se podílet na podpoře rozvoje občanství u žáků ZŠ 
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našeho regionu. S náměty na možné aktivity pro školy/pedagogy/žáky nás seznámí na příštím 

setkání PS. Pro podzimní období by byla možnost realizovat na toto téma workshop. 

 

 

Úkoly:  

- dokončení rozhovoru s paní Z. Průchovou – A. Jelínková dá k dispozici PS, aby byla 

obeznámena, úpravy provede M. Nováková/D. Holubová – t: do konce roku 

- Paní Žáčková - další článek zacíleno na Velký vůz Sever – oblast propojující 

problematiku práce s dětmi s psychiatrickým onemocněním – rodiče – škola – výchova 

– t: leden/únor 2020 

- Anna Jelínková, Milena Nováková – vyhodnocení Konference I., Konference II. 

(na konferenci bude výstupem dotazník) – t: únor/březen 2020 

- Členové PS, zdali budou uvolněni a jsou ochotni pomoci s organizací Konference II., 

t: konec ledna 2020 

- Anna Jelínková – vytvořit avízo, že se bude konat konference Právo, děti a kriminalita, 

předběžné přihlašování 

- Facebook MAP Českolipsko a Novoborsko II. – vytvořit událost o Konferenci II. 

 

6. Termín dalšího setkání: 6. 2. 2019, DM SPŠ Havlíčkova 443, ČL, 3.p., 15:30-17:00 

 


