
 

                                                                                                        

 

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 
vlevo, kancelář Včelařů. 
Datum a Čas: 06. 02. 2020, 15:30 - 17:00 hod 

 

Program: 

1. Odsouhlasení programu 

2. Odchod členky PS 

3. Evaluace 

4. Děti právo a kriminalita-II. konference 

5. Publicita – článek 

6. Žákovské parlamenty 

7. Příběhy našich sousedů – projekty od neziskové organizace Post Bellum 

8. Zajímavosti 

9. Termín dalšího setkání 

 

 

 

 

 

 

V České Lípě, dne 06. 02. 2020 Zapsala: Milena Nováková a Eva 

Kolocová 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                        

1. Program pracovní skupiny byl schválen. 

2. Odchod členky PS pí. Heleny Žáčkové, bude působit pouze v PS Rovné příležitosti. 

3. Evaluace 

- Bude evaluační zpráva pro tento rok bude zpracována a bude prezentována na příštím 

sezení pracovní skupiny 

- Článek Aničky je připraven a odeslán k novinářské korektuře, poté bude distribuován 

4. Děti právo a kriminalita-II. konference 

- 28. 2. 2020 od 9-14hod. v KD Krystal 

• 160 přihlášených a stále přibývá, kdo se zatím ještě nepřihlásil, ať tak učiní, žádní 

přihlášení studenti 

• vytvořen evaluační dotazník pro zpětnou vazbu k uspořádání konference na příští 

rok 

• úvodní slovo starostka města Česká Lípa 

• konferencí provází p. Tomáš Mařas  

- Konference III.  - je stanoven termín 5. 3. 2021, i workshopy (skupina po 15 lidech), 

místo konání: zamluven KD Krystal 

5. Publicita – článek 

- další článek napíše pí. Helena Žáčková, Velký vůz Sever, t: březen 2020 

6. Žákovské parlamenty 

- Pí Petra Slámová, ZŠ Partyzánská, host PS 

- Namotivovat školy (jak pedagogy, tak i žáky), aby byl zájem o žákovské parlamenty 

- Bylo by dobré uspořádat nějakou akci, kde je možné sdílet zkušenosti (jak žáci, tak i 

pedagogové) 

- Centrum demokratického učení – mentoři, možnost 

- Jak zjistit, co školy potřebují_ Na dotazníky nebudou reagovat. 

- ZŠ Zákupy, ZŠ Chrastava – mají zkušenosti, kontakty a mohou pomoci, aby se to šířilo 

dál 

- Podzim (říjen, listopad, prosinec) – workshop pro třídní učitele - jak motivovat žáky, 

aby projevily zájem být členem v ŽP, jak hledat témata, jak za tím jít? 

- Pokud by byla uspořádaná akce, bylo by možné zajistit i pana ředitele ZŠ Partyzánka, 

který by byl ochoten zodpovědět otázky z hlediska vedení ŽP 

7. Příběhy našich sousedů – projekty od neziskové organizace Post Bellum 

- Zapojeny školy v ČL a v Novém Boru – spolupráce Post Bellum a Měst ČL a NB 

-  Pro ostatní školy v regionu zvážit možnost nabídky Post Bella vzdělávat pedagogy, jak 

s tématikou paměti národa s dětmi pracovat, vyhledávat , oslovovat nejen cílovou 

skupinu pamětníků, ale i žáky ke spolupráci  

- Na příštím jednání PS diskuze, zda podpořit workshop ve 2. pololetí roku 

8. Zajímavosti 

- PMS – Tým pro mládež ve spolupráci s Majákem o.p.s. zajistili za podpory města ČL 

semináře Kyberlive – pro 7. třídy 

 

9. Termín dalšího setkání: 21. 5. 2020, 15:30-17:00, DM Havlíčkova 443, 3. p., ČL 


