
 

                                                                                                        

ZÁPIS Z 

PRVNÍHO SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY PRO KULTURNÍ 

POVĚDOMÍ A VZTAH K MÍSTU 

 
k projektu MAP Českolipsko a Novoborsko II 

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

 

 

Místo: Sokolovna, Zahrádky 

Datum a Čas: 08. 11. 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 

 

1) Program setkání byl jednomyslně odsouhlasen. 

2) Všichni členové pracovní skupiny se vzájemně představili, představili svoje 

očekávání. 

3) Jana PF představila cíle projektu MAP Českolipsko a Novoborsko II 

4) Proběhl brainstorming na téma: co chceme dělat, jaké jsou cíle pracovní skupiny. 

 

Očekávání: 

- ZUŠ spolupráce i s ZŠ 

- ZUŠ jsou proinkluzivní 

- Zapojení veřejnosti, rodičů/UNIE RODIČŮ spolupráce s ostatními školami, se ZUŠ-

kami 

- Akce v obcích 

- Inspirace 

- Nabídnout dětem nové možnosti 

- Vztah k místu 

- Jiné aktivity než informatika a technika 

- Tradiční akce v obci 

- Akce, spolupráce malotřídek 

- Tematické kalendáře 

- Zviditelnění škol, jejich propagace 



 

                                                                                                        

- Školení pro učitele 

- Rozvoj kultury 

-  

Cíle byly pracovní skupinou vydefinovány takto: 

1. Podpora kulturního povědomí a sdílení zkušeností v regionu. 

o Podporovat spolupráci v kulturní oblasti, 

 podporovat již stávající spolupráce a hledání nových organizací pro 

spolupráci. 

o Využít při akcích možnosti daného místa. 

o Rozšířit vzájemné povědomí o obcích a školách. 

 

2. Podpora udržení tradic a lidových zvyků. 

 

o Podpora, udržení tradic v místě. 

o Zapojit celé rodiny. 

o Zapojení veřejnosti i do příprav. 

o Spolupráce v širokém okolí. 

o Motivace ke studiu umělecké činnosti. 

o Propagovat kulturu jako důležitou součást rozvoje dětí. 

 

3. Podpora spolupráce škol: ZŠ, ZUŠ, zřizovatelů a dalších organizací za účelem 

propagace kultury. 

 

o Najít vhodnou formu spolupráce ZUŠ se ZŠ pro motivaci dětí a zejména jejich 

rodičů pro vzdělávání v umění a kultuře mimo rámec základní školy, 

o spolupráce ZUŠ a ZŠ při vyhledávání talentů, motivace k umění a 

kultuře, 

o vzájemné setkávání se děti, žáci, pedagogové (ZŠ, MŠ, ZUŠ), 

o více přibližovat rodičům smysluplnost a práci ZUŠ (pracovní skupina 

má definovat jak: (třídní schůzky, Koncert, společné tvoření rodičů 

s dětmi???), 

o Apelovat na rodiče na obcích, že studium umění má význam. 

o ZUŠ výpomoc pro ZŠ na akcích, spolupráce na menších projektech s obcemi. 

o Rozvíjet partnerství škol v oblasti kultury. 

o Pomocí spolupráce rozvíjet motivaci k umělecké činnosti. 

 

4. Snaha o zlepšení zapojení veřejnosti do místního dění a přípravy kulturních akcí. 

 

o Zapojení rodičů a veřejnosti do workshopů, společného tvoření a dobrovolné 

pomoci na přípravě kulturních akcí v obcích. 

 

5. Sdílet inspiraci a kontakty. 

 

o Sesbírat nápady, sdílet kontakty a inspiraci, 

o vzájemná spolupráce, podpora žáků (silnější pomáhá slabšímu), 



 

                                                                                                        

o vyhledávání nových spoluprací a kontaktů, vznik nových partnerství 

spolupráce, 

o uspořádat konference sdílení zkušeností pedagogů, přehlídky činnosti dětí, 

workshopy spolupráce v určitém oboru (klavírní setkání, setkání divadelních 

kroužků), 

o jako výsledky spolupráce vydávat kalendáře děl z regionu. 

 

6. Podporovat mezigenerační spolupráci. 

o Spolupráce se seniory, rodiči, prarodiči, společná činnost v oblasti umění a 

kultury. 

o Spolupráce s PostBellum, natáčení příběhů paměti národa. 

 

7. Hledání dalších finančních možností pro financování kulturních akcí a akcí pro 

rozvoj kulturního povědomí a vztahu ke kulturním hodnotám u dětí a žáků 

 

o Hledání nových možností financování a dalších zdrojů na kulturní akce a 

podporu tradičních lidových zvyků v místech, vzdělávání dětí a žáků v oblasti 

umění a kultury. 

 

5) Diskutováno bylo: 

 

- jak oslovit rodiče a získávat žáky do ZUŠ 

- odstranit předsudek, že ZUŠ není hlídání a kroužek, ale škola 

- vzájemná spolupráce, podpora žáků (silnější pomáhá slabšímu) 

- vzájemná spolupráce dětí, rozšířit jejich obzor 

-výměnné pobyty 

 

6) Po návrzích bylo domluveno, že pracovní skupina se bude setkávat pravidelně ve 

čtvrtek 16 -18h.  

Místo je možné střídat po školách členů pracovní skupiny. Jak často, 

zatím nebylo přesně definováno. Bylo stanoveno, že na začátku se bude setkávat 

častěji, aby mohla přispět k řešení definovaných cílů. 

 

Příští setkání pracovní skupiny proběhne ve středu 29.11.2018 v Sokolovně 

v Zahrádkách od 16 do 18h. 

 

Na začátku příští pracovní skupiny budou představeny možnosti otevřených dalších 

finančních zdrojů. 

 

7) Po domluvě byla leaderem pracovní skupiny zvolena Hana Jungmanová. Všichni 

členové PS byli pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti. 

 

V Zahrádkách, dne 08. 11. 2018                  Zapsala: Jana Panáčková Feixová 

 

 



 

                                                                                                        

 


