
MAP Českolipsko a Novoborsko II 

Úvodem bychom si měli položit pár otázek, poskládat jednoduchou rovnici, ze které vyplynou 

stručné a také nejdůležitější informace, které se tohoto projektu týkají. 

Otázky znějí jasně, kdo, co, kdy, kde, proč? 

 

Kdo? LAG Podralsko, který sídlí v Zahrádkách u České Lípy realizuje spoustu projektů, 

jedním z nich je i MAP Českolipsko a Novoborsko II. 

Co? MAP = Místní akční plán, jde o spolupráci partnerů v území, MAP stanovuje priority a 

jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky na základě místní potřebnosti a 

naléhavosti, lokálních přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami z území. 

Kdy? Projekt je realizován od 3. 5. 2018 a bude ukončen 2. 6. 2021, předpokládaná doba 

trvání je 37 měsíců. 

Kde? Území působnosti se vztahuje na ORP Česká Lípa a ORP Nový Bor. 

(Blíževedly, Brniště, Česká Lípa, Doksy, Dubá, Dubnice, Hamr na Jezeře, Holany, Horní 

Libchava, Horní police, Jestřebí, Kravaře, Mimoň, Noviny pod Ralskem, Nový Oldřichov, 

Okna, Provodín, Ralsko, Sosnová, Stráž pod Ralskem, Stružnice, Stvolínky, Volfartice, 

Zahrádky, Zákupy, Žandov, Cvikov, Kamenický Šenov, Krompach, Kunratice u Cvikova, 

Nový Bor, Okrouhlá, Polevsko, Prysk, Skalice u České Lípy, Sloup v Čechách, Svor). 

Proč? Hlavním cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách 

tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to 

znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné 

společné řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce. 

Vzniklá partnerství budou napomáhat ke zkvalitňování vzdělávání zejména v místních 

mateřských a základních školách, ale také k řízenému rozvoji dalších služeb na podporu 

vzdělávání dětí a mládeže. 

Cílové skupiny, na které je tento projekt zaměřen jsou: 

Děti a žáci, kterým přináší motivující, bezpečné, podporující a komunikující prostředí ve 

školách i mimo školy pro učení se, rozvoj osobnosti a rozvoj osobního potenciálu každého 
dítěte a žáka a snaží se o snížení šikany a diskriminace ve škole i mimo školu. 

Rodiče, kterým přináší více informací o příležitostech pro rozvoj dětí nejen ve škole, ale i 

mimo školu (neformální vzdělávání), možnost podpořit školu a větší zapojení do života školy, 

rozvoj kvalitního kariérového poradenství ve školách, které je nezbytným předpokladem pro 
správné směřování další vzdělávací dráhy žáka a také platformu pro otevřenou komunikaci. 

Ředitelé a učitelé, těm nabízí příležitosti pro setkávání ředitelů/učitelů, k vzájemným 

konzultacím, výměně zkušeností a spolupráci, rozvoj spolupráce s rodiči a zapojení rodičů do 

života školy, podporu škol rodiči, možnou místní a komunikativní podporu při organizaci 
spolupráce s kolegy v místě a při péči o osobní prostor nebo při řešení místních problémů 

Zřizovatelé, těm dává možnost navázání a rozvoje spolupráce zřizovatelů na území MAP, 

příležitosti pro výměnu zkušeností, možnost vytváření společných postupů a metodik pro 
řízení škol. 

 



 

MAP Českolipsko a Novoborsko II má svůj realizační tým. Pojďme si ho tedy představit. 

Mgr. Jana Panáčková Feixová - manažerka odborného týmu, vede pracovní skupiny a 

leadery pracovních skupin, připravuje podklady pro řídící výbor MAP, je zde pro zodpovídání 

veškerých dotazů a zapojování dalších členů. 

Bc. Barbora Váradiová - pracuje v týmu jako asistentka, zodpoví případné otázky, ví vše o 

připravovaných seminářích a akcích pro školy v území Českolipska a Novoborska, vede a 

sbírá od Vás všechny administrativní podklady, zpracovává podklady a výsledky z jednání 

pracovních skupin a řídícího výboru, sbírá od Vás vaše podněty a přání. 

Michal Albl - IT specialista v týmu MAP Českolipsko a Novoborsko II, tvoří a doplňuje 

webové stránky, stará se o své kolegyně s láskou a pochopením pro jejich IT nezdary. 

 

 


