
 

                                                                                                        

 
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: 24. 9. 2020, 16:00 - 17:30 hod 

 

Program: 

1. schválení programu 

2. příprava III. konference 

3. Publicita-článek 

4. Zajímavosti - informace 

5. Termín dalšího setkání 

 

 

 

 

 

 

V České Lípě, dne 24.9.2020 Zapsala: Milena Nováková  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                        

 

1. Program pracovní skupiny byl schválen. 

2. Příprava III. Konference Právo x děti x kriminalita 

- termín 5.3.2021,  

- místo konání: KD Krystal,  

- přednášející: L. Čírtková (policejní psycholožka), Z. Martínek (agresivita dětí a 

mládeže), 3. přednášející zatím v jednání  

- požadavek od účastníků - stoly, bezlepkové pokrmy 

- PS se shodla, že příprava konference bude probíhat až při vyhodnocení aktuální 

situace s počátkem roku 2021 a příp. nákazou a omezeními bude reakce a úprava. 

 

3. Publicita – článek 

- článek s p. Průchovou – představen na setkání koordinátorů,  rozeslán v přípravném 

týdnu do škol k možnému zveřejnění – prověřit jejich zveřejnění a publicitu 

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

kontextu, termín:  podzim 2020 

 

4. Zajímavosti - informace 

- zhodnocení situace ve školním roce při začátku, nákup PC techniky pro pedagogy ZŠ 

- příprava pro případné uzavření škol – vybavení dětí/rodin technikou, jak připojení,  

- téma PS pro RP – předčasné odchody ze škol – zda i tématem pro PS SOK – diskuze, 

chybějící obory E v České Lípě, vhodné odesílat do Varnsdorfu, Liberce, Liběchova, 

Mladé Boleslavi – složité pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí  

- DRAKOUŠ –DDM Smetanka nabídla pro Českou Lípu realizaci školních kol 

Drakouše ve škole v období 1-2/2021, možnost přihlásit se – podrobnosti v odkaze: 

http://map-cl-nb.cz/wp-content/uploads/2020/09/Nab%C3%ADdka_DDM_Smetanka.pdf 

- Informace k vyplňování reflektivní zprávy za organizaci za oddobí spolupráce MAP II 

– seznam akcí je v prezentaci z V. setkání koordinátorů: 

- http://map-cl-nb.cz/ke-stazeni/ke-stazeni/ 

 

 

5. Termín dalšího setkání: 24. 11. 2020 učebna CLU3V, 1.p. SPŠ ČL,  16:00-17:00 

http://map-cl-nb.cz/wp-content/uploads/2020/09/Nab%C3%ADdka_DDM_Smetanka.pdf
http://map-cl-nb.cz/ke-stazeni/ke-stazeni/

