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

 

2. Obecné 
- Možnost online kurzů, pokud by někdo chtěl 

- Co by zůstalo otevřené by mohlo být předmětem řešení na dalším sezení PS a mohlo 

by být následně stanoveno jako jeden z cílů PS v MAP III. 

 

- J. Glasserová:  

o těžká doba plná omezení, z tohoto důvodu výrazně omezena hlubší spolupráce 

při řešení problémů 

o možnost a chuť předávat zkušenosti v rámci sociálních služeb 

o snaha o ulehčení pedagogům v rámci oboru sociálních služeb 

- A. Jelínková: 

o Leták dokončen, vytištěno 600 ks 

o Velká únava z virtuálního světa, obrovský nápor na děti jak ze strany školy, 

tak i ze strany zájmových kroužků 

- I. Dvořáková: 

o Pedagogicko-psychologická poradna, logopedie je zcela zastavena 

o Možnost využití nabídky vzdělávacích kurzů nabízených Agenturou pro 

sociální začleňování 

p. Dvořáková zaslala aktuální nabídku kurzů emailem (viz. příloha. ApSZ 

rozešle nabídku základním a mateřským školám). Informace byla sdílena se 

spolupracujícími subjekty (PPP PMS a MÚ ČL) 

o Agentura je otevřena jakékoliv spolupráci, pomoci problematickým skupinám 

- St. Holovská: 

o Citelná absence logopedické pomoci 

o Možnost využití kurzů? 

- G. Svobodová 

o spokojenost s nastavenou formou distanční výuky pro žáky v porovnání se 

situací na jaře 

- D. Holubová: 

o Poděkování J. Glasserové k poskytnutí informací o aktivitách klubu Koule a 

jejich možností, které mohou žáci se sociálně slabších rodin využít 

o Nedořešené téma žákovských parlamentů 

- I. Coufalová 

o MŠ fungují stále, mají hodně dětí 

o Intenzivní spolupráce se ZŠ kvůli přechodu dětí z MŠ do ZŠ 

o Vytvoření přípravné třídy z důvodu snazšího přechodu dětí z cizojazyčných 

rodin nebo dětí s jinými pedagogickými potřebami 



 

                                                                                                        

o Případně možný odklad za účelem navštěvování přípravné třídy (aby se 

zamezilo opětovnému návratu do MŠ, tímto krokem by se mělo ulehčit jak 

dětem, tak i pedagogům) 

- M. Skálová: 

o I oni stále fungují 

o Vznesen dotaz na J. Glasserovou, zdali je možné zjistit, navštěvuje-li jejich 

žačka klub Koule 

o Snaha o uspořádání tradičních akcí „žlutý den“ pro nemocné děti a „modrý 

den“ pro autistické děti, bohužel z důvodu celostátních omezení a nařízení není 

možné v tradici pokračovat 

o Téma podpory dětí v rámci sociálního začleňování, učební obory 

- M. Nováková: 

o Výběr možných akcí, které by mohly být zachovány i v MAP III. 

o Akce možné momentálně pouze do dubna 2021 za MAP II. 

o Snaha o zachování spolupráce i v projektu MAP III. 

o Vize stále se bude podporovat vzdělávání 

o Už nebudou takové masivní nabídky do škol, co se týká výukových programů, 

bude výrazně omezeno 

o Propojování MAP III s KAP (krajský akční plán) 

o Poděkování Aničce Jelínkové za její odhodlanou a pečlivou práci na letáku 

3. Vyhodnocení výsledků pracovních skupin RP a SOK za 
uplynulé období MAP II v konfrontaci stanovených cílů na 
počátku práce PS 

- Domluveno, že každý člen pracovní skupiny uvede ke každému ze stanovených cílů své 

postřehy a názor, zda se podařilo dosáhnout cíle či ne, TERMÍN: DO KONCE LEDNA 

2021 

- Před další schůzkou se opět k těmto cílům vrátíme a bude uveden konečný verdikt za 

celou pracovní skupinu k závěrečnému hodnocení MAP II 

 

4. Leták ,,Na koho se obrátit, když...", finální verze, 
distribuce, možnosti využití zpracovaných dat 
- Distribuce proběhne koncem ledna 2021 do všech škol i uvedených organizací 

- Konečná podoba viz příloha zápisu PS 

- Předpoklad věcnosti a účelnosti využití 

5. Konference 5. 3. 2021 „Právo, děti kriminalita III“_ příprava 
- Z důvodů nejistého období, které je i citelně velice stresující se letošní ročník 

konference konat nebude ve stanovený březnový termín.(strach z nákazy, 

neuvolnění pedagogů, možnost dalšího šíření viru=zbytečné riziko) 

- V případě příznivějších podmínek a doby, je možné přesunout termín na podzim, 

v případě zájmu, bylo by zaštítěno MAP III. 



 

                                                                                                        

20. 1. 2020 bylo realizováno online setkání se zástupci organizací, které se na 

realizaci konference podílejí (PPP v zastoupení Mg. Horynové a MÚ ČL 

v zastoupení Bc. Hlinčíkové). V rámci diskuse došlo ke zhodnocení nastavení další 

realizace akce. Varianta rozmělnění do besed a seminářů byla zamítnuta. Cílem je 

zachovat stávající koncept/formát konference. Bylo vyhodnoceno, že není žádoucí 

plánovat akci na rok 2021 a že dojde k jejímu letošnímu zrušení a přesunu do roku 

2022 (březen či duben). A. Jelínková zaslala omluvu a zároveň žádost o účast i při 

změně termínu doktorce Ludmile Čírtkové, p. Horynová komunikuje na stejné téma 

s doktorem Martínkem. 

6. Podpora rozšíření E oborů v ČL  
- Obrovská potřeba zavedení E oborů v ČL 

- Jejich zrušení bylo na základě ekonomických důvodů (příliš nákladné) 

- V případě, že by se podařilo tomuto tématu sehnat dostatečnou také politickou podporu 

(že by si to nějaký politik stanovil jako jeden ze svých cílů a opravdu se tomu věnoval, 

byla by zde možnost obnovy) 

Informace p. Horynová: saturace většího výběru E oborů nabízí v kraji Střední odborná 

škola Liberec, Jablonecká – nabízí velké množství E oborů, internátní péči, zajištění 

spec. pedagogů a cílenější práci se  žáky. Rovněž zde fungují stipendijní programy - 

finanční zátěž tedy rodiny nést nemusí. Zkušenost máme výbornou, dětem doporučení 

dáváme, přesto se nám daří takto umisťovat jen kolem dvou studentů ročně.  

(9 E oborů a 2 C obory, Velké množství dále nabízí Střední škola hospodářská a lesnická 

ve Frýdlantu- 9E  a 2C).  

7. Článek- Jana Glaserová, a kdo dál? 

- Článek stále v rozpracované formě 

- Potřeba „učesat“ a vytyčit si cíl 

8. Termín dalšího setkání obou PS RP a SOK:  
- Dne 20. 4. 2021, osobní setkání 16:00 hod, v případě online jednání v 17:00 hod, vše 

bude upřesněno v oběhovém e-mailu před konáním PS. 

9. Témata pro příští setkání:  
- vyhodnocení výsledků, své postřehy a názory, zda došlo k naplnění cílů pracovních 

skupin RP a SOK za uplynulé období MAP II v konfrontaci stanovených cílů na počátku 

práce PS 

- jaké cíle mohou být předmětem MAP III. 

- jaké kurzy v oboru PS absolvovat 

  



 

                                                                                                        

10. Prezence účasti PS SOK a RP dne 19.1.2021 
 

 

 

 
 

 
 

 



 

                                                                                                        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

20. 1. 2020 byly k dalšímu, tj. dubnovému setkání pozvány Mgr. Hroynová z PPP a Bc. 

Hlinčíková- prevence kriminality MÚ ČL s cílem navázaní bližší spolupráce s PS RP A SOK 

výhledově do projektu MAP III. 



 

                                                                                                        

 


