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1. Schválení programu PS 
- program PS byl schválen právě v propojení jednání obou pracovních skupin 

 

2. Rekapitulace uplynulého období v organizacích  
- Semináře cílené na mateřské školy s lektorkou Mgr. Lošťákovou plánované na 8.9. v NB 

a 6.10. v ČL – z důvodu nemoci byl seminář 8.9. v Novém Boru zrušen a v náhradním 

termínu jej již nebylo možné realizovat. V jednání další náhradní termín realizace. 

Seminář v České Lípě byl úspěšně realizován 6.10. v prostorách centra Líp a spolu. 

- Farní charita Česká Lípa – sociální služby poskytuje, na rozdíl od jarních měsíců, dále 

bez omezení. Probíhají individuální konzultace, SAS i další služby. S klienty probíhá 

individuální spolupráce, ale nedochází se aktivně do terénu. V NDZM Koule běží 

doučování dětí a podpora při distanční výuce– k dispozici počítače, oddělení dětí 

v různých místnostech, využívání dobrovolníků pro doučování, face to face. V NDZM je 

stále volná kapacita pro doučování, je možné děti přímo poslat, nebo se telefonicky 

předem domluvit. V rámci pěstounské péče i OSPOD vše běží, děti se zařazují, odlišnost 

od jara. Spolupráce s dalšími dětmi/rodinami, nejen s pěstounskými. 

- ZŠ a MŠ Polevsko – vše postupně běží, pracují v teamsech, není skluz, některé z rodin 

využili nabídky na zapůjčení školní ntb, není dítě, které by nepracovalo – aktuálně jsou 

již všichni ve škole, vyjma 3. třídy, ta začne 30.11., žáci jsou rozdělené ve skupinách, 

pro 1. třídu byla natáčení vide – od pí učitelky a naopak od rodičů, jak děti čtou. 

Distanční výuku považují za dobře zvládnutou jak ze strany pedagogů, tak co se 

zapojení dětí do výuky týče. 

- MŠ Horní Police - …“Ve školce Horní Police komunikujeme pouze na našich web. 

stránkách - vkládáme pracovní listy, výukový materiál, programy Kamínek ke stažení 

pro děti zdarma. S rodiči si voláme a i s dětmi. Rodiče zpět nosí vypracované listy. Nyní 

jsme měli školku uzavřenou pouze 14 dní. jinak jedeme.....Distanční výuka jen pro děti 

nejstarší. Zapojili se všichni rodiče, protože bez nich děti nezvládnou techniku. Máme 

super rodiče, takže bez problémů - vesnická školka - jsem spokojená.“…. ředitelka 

Stanislava Holovská (přepis z chatovacího okna). 

- Rodina v centru – doučování v NZDM Vafle, dobrá spolupráce s Farní charitou- klienti 

z ubytovny. Nyní již opět možné doučování v individuálních konzultacích (projekt 

Inkluze). NZDM poskytuje připojení a technické zajištění i fyzickou podporu při výuce. 

Jen samotné předání techniky a zajištění dat dětem není vždy ideálním řešením- nízké 

kompetence k využívání IT v rodině. 

- ZŠ Lada – celkem 400 dětí – zapojeni v teamsech, od 1. do 9. třídy, byly různě dlouho 

stanovené hodiny, byl záměr zapojení s FCH – přístup do NZDM Koule pro potřebné 

žáky, ale proběhla informace, že to není možné, tudíž k přeposlání žáků nedošlo. 

(individuálně dořešené). Zapojena do výuky bez obtíží je většina dětí, výjimky, které 

distanční výuku neakceptují mívají problémy i s běžnou docházkou. 

- Líp a spolu – organizace se týkala obecná omezení, po dobu uzavření speciální školy, 

zprostředkování nabídky Adry pro spolupráci dobrovolníků ze středních škol, avšak dle 

sdělení měli v ZŠ praktické vše ošetřeno vlastními silami pedagogů a nabízených služeb 



 

                                                                                                        

nevyužili. Ve spolupráci z Nesnáze.cz byly vytipovány 3 matky samoživitelky pro 

zabezpečení dětí/žáků notebookem. Nabídka příměstského tábora v období mezi Vánoci 

a novým rokem. Je možné rodiče informovat. Seminář pro pedagogy on-line formou 

proběhl v říjnu pro 12 účastníků, velmi dobré ohlasy na lektoru z Centra terapie a 

autismu. 

- ZŠ, MŠ a PŠ Moskevská – velmi rychlá akce při uzavření spec. škol a naučení jak 

pracovat s teamsy pro pedagogy i pro žáky. Ze skupiny žáků bez kombinovaných vad 

spolupracovalo distančně odhadem až 70% žáků. Je určitá vybraná skupina rodin, 

kterým z bezpečnostních důvodů není vhodné zapůjčovat vybavení či karty pro on-line 

připojení, tam i nadále fungovaly spojení písemnou formou. Aktuálně je škola již 

v chodu. 

- ASZ Nový Bor/Frýdlant – spolupráce v Novém Boru je aktuálně utlumena, pracovník 

města pro sociální začleňování končí, vedoucí odboru školství je dlouhodobě nemocná, 

takže aktuálně na Novoborsku je sociální začleňování a podpora rodin na organizaci 

Rodina v centru. Dotaz na Líp a spolu – zda je možná spolupráce na vzdělávání asistentů 

pedagogů pro území Frýdlantska? – ano je to možné se domlouvat .-) 

- ASZ Česká Lípa – v pondělí 30.11. on-line seminář s vedením města na téma potřeby 

v místě, již proběhly rozhovory se strategickými organizacemi v oblasti sociální, školství 

probíhá zatím zpracováním dostupných statistických zdrojů. Proběhly první organizační 

schůzky s odborem školství a odborem soc. věcí. Nový komunitní plán bude 

zpracováván pro celé ORP. 

 

3. Příprava III. Konference Právo x děti x kriminalita - 
aktuálně 
- termín 5.3.2021,  

- místo konání: KD Krystal, zrušen, dle tohoto budou hledány menší prostory pro 

rotaci přednášejících a nemíchání účastníků, nebo on-line – nikoli  

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

mládeže)   

- dotace Města ČL a LK se velmi krátí a prakticky se uvidí s počátkem roku ohledně 

připravovaných rozpočtů samospráv pro realizaci akcí 

4. Rozcestník 
• Vyhodnocení grafických návrhů – výběr vhodného návrhu – diskuze nad názvem 

 

5. Téma: předčasné odchody žáků ze vzdělávání  
- Viz samostatná prezentace přílohou k zápisu pro členy PS – ohledně dalšího sdílení bude 

předána informace od pí Dvořákové 

- Pí Ondrušková – velmi pozitivně hodnotím skvělou prezentaci, plno podnětů, jak 

pracovat dál, je to vždy o lidech a jejich vzájemné komunikaci 

- Pí Skálová – ano, velmi se se závěry uvedenými v prezentaci ztotožňujeme – vše je 

v rodinách a jejich přístupu v hodnotě vzdělávání 



 

                                                                                                        

- V ČL nejsou k dispozici obory E – pomocné práce, pouze 2 neodpovídající, rodiny 

nepodpoří děti v dojíždění či pobytu na domově mládeže 

- Prodlužování/umožnění dokončení 9-leté docházky – základního vzdělávání je vždy 

výrazně individuální, často se pojí i s výchovnými problémy, ale je třeba na všech 

stranách hledat řešení 

- Diskuze, zda se jedná o nosné téma pro PS v MAP III a hledání dalších forem podpory a 

spolupráce, metodiky apod. 

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

kontextu, termín: podzim 2020 – zůstává k plnění 😊 

-  

7. Plán akcí na 1. pololetí 2021 
- 5.3.2020 konference právo x děti x kriminalita III 

- Romský den plánovaný původně na 5.11.20 bude s největší pravděpodobností přesunut 

na 8.4.21, který je dnem Rómů 

 

8. Termín dalšího setkání obou PS RP a SOK:  
 

19. 1. 2021 od 16:00hod, místo: bude upřesněno (on-line/SPŠ-CLU3V/ZŠ Moskevská)  

 

Témata pro příští setkání:  

- vyhodnocení výsledků pracovních skupin RP a SOK za uplynulé období MAP II 

v konfrontaci stanovených cílů na počátku práce PS 

- příprava Konference Právo x děti x kriminalita III 

 

 


