
 

                                                                                                        

ZÁPIS Z 

PRVNÍHO SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY PRO EVVO A 

POLYTECHNIKU 

 
k projektu MAP Českolipsko a Novoborsko II 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008645 

 

 

Místo: DDM Smetanka, Nový Bor 

Datum a Čas: 22. 10. 2018, 16:00 - 18:00 hod 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

 

Program: 

1. odsouhlasení programu 

2. představení účastníků pracovní skupiny  

3. představení projektu MAP 

4. brainstorming -cíle, metody, možnosti = co chceme 

5. diskuze  

6. návrhy pro setkávání a fungování pracovní skupiny 

7. volba leadera skupiny 

 

 

Očekávání a úvodní dotazy: 

 

V projektu je MAP II je zapojeno 67 škol 

- vymezení potřeb a spolupráce škol na tomto území 

- 70% zatím podpora EVVO, ale do budoucna vize, že bude podpora financování spíše aktivit 

na tomto území. Pokud nebude kladen důraz na akci, která se nachází mimo toto území 

 

Akční plán 

- je možné stále doplňovat  

- spolupráce koordinátorů 

- nutné poslat informace, které v něm mají být doplněny 

 

Co je NAKAP?  

- NAKAP JE -Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání 

Libereckého kraje 
- dalo by se přirovnat implementaci MAP 

NAKAP - Projekt vychází z Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I. a věnuje 
se 4 klíčovým aktivitám – polytechnickému vzdělávání, péči o nadané žáky (Liberecký kraj má 
v tomto ohledu unikátnost, je jediným krajem v České republice, který se důkladně věnuje 
talentovaným žákům), zvýšení čtenářské a matematické gramotnosti a tvorbě Školské inkluzivní 
koncepce Libereckého kraje. 



 

                                                                                                        

 

OČEKÁVÁNÍ: 

- nutné stanovit si hledisko rozčlenění, aby organizace, které nabízí programy, nebyly 

najednou zahlceny požadavky jednotlivých škol. 

 

- je nutné stanovit si pravidla pro čerpání finančních prostředků. Zároveň utužení 

spolupráce členů v jednotlivých skupinách i mezi jednotlivými pracovními skupinami. 

Nastavit a prohlubovat dlouhodobou spolupráci, aby fungovala i po skončení MAP. 

 

Stanovení cílů: 

 

1)  Přinášení inspirace, inovace do výuky 

o sdílení dobré praxe 

o jak získat pomůcky 

o pomůcky, metodika,  

o setkávání lektorů 

o sdílení metodik a podkladů týdenních pobytů  

2) Provázanost EVVO a Polytechniky se vzdělávacím programem škol 

3) Zapojit do spolupráce další odborné organizace a místní organizace (Pavučina, 

Vojenské lesy atd.) 

4) Přinést podněty pro financování EVVO a Polytechniky (nevyužívat jen MAP) 

5) Definice zásady financování z MAP II 

o jak to dělat správně, stanovit „Kritéria výběru škol“ která budou podpořena 

v EVVO a stanovení priorit co chtějí jednotlivé školy prioritně hradit  

6) Podpora spolupráce konkrétních aktivit  

o podpora dlouhodobých spoluprací 

7) Řešit nové aktuální podněty z regionu 

8) Rozšiřování a shánění dalších odborných partnerů, organizací 

9) Definice šíření informací 

10) Vytvořit databázi odborníků 

11) Školení lektorů  

o Snaha vytvořit nabídky pro 2. stupeň (obecně jsou nabídky spíše pro 1. 

stupeň), aby se např. přírodní vědy nevyučovaly pouze tradiční metodou 

12) Již žádný další papír pro učitele a školy - administrativní ulehčení pedagogům 

 

Stanovení harmonogramu setkávání 

 

KDY: Skupině vyhovuje pravidelné setkávání v úterý, od 16 do 18hod. 

 

 

DOŠLO K ROZDĚLENÍ NA 2 PODSKUPINY: 

 

1) Polytechnika, příští setkání: 27. 11. 2018 v 16:00 hod., DDM Smetanka 

Leader:  Josef Smetana 

 



 

                                                                                                        

2) EVVO, příští setkání: 29. 11. 2018 v 16:00 hod, DDM Smetanka 

Leader: Lenka Mrázová 

 

 

 

 

V České Lípě dne 23. 10. 2018                  Zapsala: Jana Panáčková Feixová 

 

 


