
 

                                                                                                        

 

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: 21. 05. 2020, 15:30 - 17:00 hod 

 

Program: 

1. Odsouhlasení programu 

2. Výstup z Konference II. Děti právo a kriminalita 

3. Publicita-článek 

4. Žákovské parlamenty 

5. Evaluace za uplynulý rok 2019 

6. Zajímavosti 

7. Úkol 

8. Termín dalšího setkání 

 

 

 

 

 

 

V České Lípě, dne 21. 05. 2020 Zapsala: Milena Nováková a Eva 

Kolocová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                        

1. Program pracovní skupiny byl schválen. 

2. Výstup z Konference II. Kriminality 

- Přednášející 4+2 

- Skvělá návratnost dotazníků 

- Účastníků okolo 250 

- Reakce z dotazníků (spokojenost 85%), nejlepší hodnocení pan Melša (navázání 

spolupráce s ostatními školami), zbytek přednášejících +/- hodnocení stejné; 

vysoké % doporučení 

- J. Molnár - spokojenost 

- J. Šejvl (bohužel ne úplné do hloubky vysvětlení zákona, „přeříkání zákona je pro 

většinu účastníků zbytečné, mohou si to zjistit sami“) 

- Téma výuky s dětí s OMJ(odlišným mateřským jazykem) – 50 x 50, nabídka další 

spolupráce se školami 

- Pro příště: méně práva, více praxe 

- Příští rok – termín 5.3.2021, místo konání: KD Krystal, přednášející: L. Čírtková 

(policejní psycholožka), Z. Martínek (agresivita dětí a mládeže), 3. přednášející 

zatím v jednání (bývalý ředitel Výchovného ústavu Boletice) 

- požadavek od účastníků - stoly, bezlepkové pokrmy 

 

3. Publicita – článek 

- Z minulého setkání PS: článek napíše pí. Helena Žáčková, VVS, t:do konce března 

2020 – neposlala – oslovit znovu  

- článek s p. Průchovou - byl s celosvětovou pandemickou krizí pozastaven, použití 

článku na podzim 

- další rozhovor – pí. Jana Glasserová – téma libovolné z problematiky sociálního 

kontextu, termín:  podzim 2020 

 

4. Žákovské parlamenty 

- Téma odloženo z důvodu aktuálního zatížení škol s nestandardní výukou a 

nepřítomností žáků ve školách 

- Paní Slámová se od minulé návštěvy na PS odmlčela a další spolupráci nepotvrdila.  

 

5. Evaluace za uplynulý rok 2019 

- Hodnocena akce: Konference I. – všichni přednášející byli pozitivně ohodnoceni 

- Celková organizace akce byla zhodnocena jako vynikající 

- Místo konání akce: Jiráskovo divadlo: průměrné, ne moc dobré 

- Velice pozitivně ohodnoceno občerstvení, pití 

- Kyberkriminalita – velice pozitivně ohodnoceno 

- PS konstatuje, že na základě úspěchu akce v r. 2019 byla realizována konference II 

v r. 2020 a souhlasí se závěry hodnocení. 

 

6. Zajímavosti 

- DRAKOUŠ – nakontaktovat DDM Smetanka,  

  - možnost organizace akce na jaro, budeme řešit na podzimním setkání PS 



 

                                                                                                        

7. Úkol: další článek další rozhovor – pí. Jana Glasserová – téma libovolné 

z problematiky sociálního kontextu 

 

8. Termín dalšího setkání: 24. 9. 2020 domov mládeže SPŠ ČL,  15:30-17:00 


