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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 

PRACOVNÍ SKUPINA  

OBČANSKÉ KOMPETENCE 

……………………………………………………………. 

Místo konání:      ZŠ H. Sienkiewicze, Jablunkov 

Termín (datum a čas):     6. 2. 2019, 15.00h   

Účastníci jednání:     viz prezenční listina 

Program setkání: 

Příklady možných témat pro pracovní skupiny: 

1. Školní parlamenty 

Cílem je propojit parlamenty základních škol na Jablunkovsku. Zorganizovat společný výstup např. hru, 

soutěž, dobročinnou akci s působností v regionu. Zorganizovat setkání všech žáků, kteří jsou členy 

parlamentu, aby navrhli společnou akci. Kontaktovat CDU - Škola pro demokracii, centrum 

demokratického učení – objednat tří – čtyřdenní školení pro žáky – informace zjistí Mgr. Irena 

Gomolová 

2. Projekt Občan – žákovská konference – Mgr. René Pilch – vzdělávací aktivity - možnosti pro žáky 

zjistí Mgr. René Pilch 

 

3. Záchranný a bezpečnostní systém na školách – Bc. David Sadowski 

4. Kultura v rámci regionu 

– divadlo, divadelní workshop 

- Divadelní představení Memento, Radek John – objednat představení, Irena Gomolová 

5. Volnočasový klub – pokračovat v aktivitách směřujících k možnému zahájení činností klubu  

Např. zahájit spolupráci s Centrem pomoci sv. Rafaela, Charita Jablunkov 

Příští schůzka skupiny občanských kompetencí bude v Centru pomoci sv. Rafaela - zajistí Irena 

Gomolová a vedoucí Lucie Szotkowská – zajistí Mgr. Irena Gomolová, s termínem seznámí ostatní členy 

skupiny, předběžně na 13. 3. 2019 

6. Schůzka preventistů základních škol 1. i 2. st. s pracovníky OSPODU, policie ČR, městské policie a 

zástupců obcí v prostorách radnice MěÚ Jablunkov – duben 2019 – sznámit s aktivitami MAP II – 

občanské kompetence 



 

Místní akční plán pro ORP Jablunkov II 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009093  Stránka 2 

7. Náměty na vzdělávání rodičů a učitelů: 

Vedení třídnických hodin – Hoffmann, Švec - učitelé 

Školení pro rodiče – náměty na témata přednášek 

- kyberšikana, šikana – rodiče 

- děti s ADHD a vývojovými poruchami – Komárová - rodiče 

- alkohol a návykové látky – rodiče 

- rodinné vztahy - rodiče 

- základní sociální potřeby dětí - rodiče 

 

Rozdělení úkolů a termíny plnění: 

1. Kontaktovat CDU - Škola pro demokracii, centrum demokratického učení – objednat tří – čtyřdenní 

školení pro žáky – informace zjistí Mgr. Irena Gomolová /únor 2019/ 

2. Projekt Občan – žákovská konference – vzdělávací aktivity - možnosti pro žáky zjistí Mgr. René Pilch 

/únor 2019/ 

3. Divadelní představení Memento, Radek John – objednat představení, Irena Gomolová /únor 2019/ 

4. Příští schůzka skupiny občanských kompetencí bude v Centru pomoci sv. Rafaela - zajistí Irena 

Gomolová s vedoucí Lucií Szotkowskou – zajistí Mgr. Irena Gomolová, s termínem seznámí ostatní 

členy skupiny, předběžně na 13. 3. 2019 

5. Zjišťovat kontakty na lektory – všichni členové skupiny občanské kompetence 

 

Termín dalšího setkání: 13. 3. 2019 

 

 

Zapisovatel: Mgr. Libuše Kaletová 


