
 

                                                                                                        

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ  

PRACOVNÍ SKUPINA PRO FINANCOVÁNÍ 

 
k projektu MAP Českolipsko a Novoborsko II 

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

 

 

Místo: SOKOLOVNA ZAHRÁDKY 

Datum a Čas: 6. 12. 2018, 10:00 - 12:00 hod 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Program: 

1. Přivítání účastníků 

2. Schválení programu jednání 

3. Představení náplně práce ostatních PS 

 

 

1) Přivítání účastníků 

Mgr. Jana Panáčková Feixová přivítala zúčastněné členy PS pro financování. 

Omluvila členy, kteří se nedostavili. 

 

2) Schválení programu jednání 

Program setkání byl jednomyslně schválen. 

 

3) Představení náplně práce ostatních PS 

  



 

                                                                                                        

 PS pro čtenářskou gramotnost a rozvoj potenciálu každého žáka 
Představené cíle, které byly diskutovány na stejnojmenné skupině: 

 

- Podpora spolupráce mezi školami a sdílení zkušeností v regionu. 

  

- Motivovat děti a celé rodiny ke čtení. 

  

- Získávat nové inspirace. 

  

- Podporovat mezigenerační spolupráci. 

Spolupráce s rodiči, prarodiči, společné čtení. 

  

- Sdílení zkušeností s vydáváním školních časopisů. 

  

- Sdílení zkušeností s vedením redakcí. 

Uspořádat společný workshop mladých novinářů jako víkendovou mimoškolní akci, kam 

přijedou děti a žáci z různých škol. Uspořádat konferenci školních časopisů (příspěvky 

budou mít žáci). Sdílet zkušeností učitelů. Sdílet zkušeností dětí a žáků. 

   

- Využívat více dramatizace. 

  

- Sdílet seznam dobré literatury. 

Pro pedagogy a rodiče, pro děti a žáky. 

  

- Hledání dalších finančních zdrojů a možností pro financování knih a pomůcek pro 

čtenářskou gramotnost. 

Hledání dalších finančních zdrojů pro financování knih a motivaci žáků při vzdělávání. 

Na PS byl diskutován jeden aktuální záměr – pořízení knihovniček v hodnotě 5 000,- 

z projektu MAP Českolipsko a Novoborsko II (viz. zápis z PS čtenářské gramotnosti 

3.12.2018), zde byly diskutovány možné finanční zdroje na realizaci tohoto záměru. 

Probrala se i negativa – nebezpečí dvojího financování ze dvou různých dotačních titulů – 

nutnost ohlídání školami/školkami samotnými. Lze realizovat v rámci Šablon pro školy. 

  

 Motivovat děti a celé rodiny ke čtení. 
- Vzájemně se konkrétně inspirovat, jak motivovat ke čtení a čtenářské 

gramotnosti. 

- Rozvíjet knihovničky ve školách. 

- Čtení ve škole pod lampou = čtení jinak než- li v hodině. 

- Zajistit stálý přísun nových a zajímavých knih do škol a školních 

knihovniček 

- Spolupráce s knihovnami. 

 

 PS pro sociální a občanské kompetence 

Představené cíle, které byly diskutovány na stejnojmenné skupině: 

 



 

                                                                                                        

• V regionu se vzájemně podporovat, inspirovat a sdílet zkušenosti. 
 

• Vzdělávání pedagogů. 

 Pomocí odborné personální podpory. 

 Využívat digitální technologie pro zjednodušení vzdělávání pedagogů a jako 

prostředek komunikace (digitální učebna Google). 

 Důležitá témata pro vzdělávání pedagogů – řešení konfliktů, zlepšování vztahů 

s rodiči. 

 Vzdělávání v komunikaci (učitel - rodič). 

 

• Působit na ředitele a zřizovatele v hledání systémových řešení, nikoliv jen 

zkoušení pilotních projektů. 
  

• Podpora spolupráce rodiny a školství 
- Budování vztahů rodičové, žáci vs. učitelé, škola (lidské a mezilidské a mezigenerační 

vztahy). 

- Vtahovat rodiče více do dění ve škole. 

 

• Budování sebevědomí dětí. 

• Budování kritického myšlení. 

 

• Budování sytému primární prevence v našem regionu. 
- sestavení koncepce fungujícího systému certifikované prevence 

- sestavení systému fungování dalších organizací v regionu zajišťujících osvětu 

v sociálních tématech a prevenci 

 

• Snížení administrativní zátěže pro učitele. 
 

• Využívat digitální technologie při vzdělávání učitelů a tím šetřit čas. 
 

 

ÚKOL: 

- Paní Mgr. Zdeňka Coufalová zašle na PS pro financování e-mail, týkající se dotazů na 

vedení města Česká Lípa za ředitelky škol a školek v ORP Česká Lípa. 

- PS pro financování vydefinuje dotazy a návrhy, které se týkají PS pro sociální a 

občanské kompetence, na dalším zasedání této PS budou předloženy. 

  



 

                                                                                                        

 PS pro používání cizího jazyka 
Představené cíle, které byly diskutovány na stejnojmenné skupině: 

 

 Navázání spolupráce v regionu.  
- Pořádání pravidelných projektových dnů, jichž se budou účastnit účastníci z více škol. 

Projektové dny mohou být pro setkání jedné a jedné třídy, pro rodiče, jednodenní. 

- Spolupráce s dalšími a návaznými školami (MŠ, I. st. ZŠ, II. st. ZŠ). 

- Cizí jazyk jako dorozumívací prostředek k dalším jiným společným aktivitám mezi 

více školami. 

- Setkávání jazykových kroužků. 

  

 Využívání rodilého mluvčího, rodilých mluvčích při výuce. 
-  Pilotní zkouška spolupráce více škol s rodilým mluvčím a sdílení zkušeností ze 

setkávání. 

- Sdílení zkušeností práce s rodilými mluvčími. 

 

 Vzájemně se v regionu poznat, spolupracovat a sdílet zkušenosti a know-how. 
- Zmapování a vybudování zásobárny zkušeností a jejich co nejjednodušší sdílení. 

Sdílení bude probíhat pomocí pravidelných mini-konferencí a workshopů. 

- Sdílení zkušeností s projekty tandem. 

- Sdílení zkušeností s metodami výuky: tandemová výuka, C.L.I.L.L. 

- Sdílení zkušeností se zahraničními výjezdy dětí i učitelů. 

 

 Vzdělávání pedagogů, zvyšování úrovně znalosti jazyka pedagogů. 
- zvyšování úrovně znalostí jazyka u pedagogů I.st.  

 Nabídkou jazykových kurzů Anj (formou video kurzů). 

 Sdílení metodiky (tipů jak učit jazyk). 

 

 Při výuce cizího jazyka aktivně využívat nové technologie. 
- Video kurzy cizího jazyka jako dostupné pro pedagogy, využívání technologií „od 

laminovačky po I PADY ve výuce“. 

 

 Podporovat v regionu zahraniční výjezdy a projekty Erasmus. 

  



 

                                                                                                        

 PS EVVO 
Představené cíle, které byly diskutovány na stejnojmenné skupině: 

 

 Přinášení inspirace, inovace do výuky: 

- sdílení dobré praxe, 

- jak získat pomůcky, 

- pomůcky, metodika, 

- setkávání lektorů, 

- sdílení metodik a podkladů týdenních pobytů. 

 

 Provázanost EVVO a Polytechniky se vzdělávacím programem škol. 

 

 Zapojit do místní spolupráce další odborné organizace a místní organizace. 

- (Pavučina, Vojenské lesy atd.) Rozšiřování skupiny a shánění dalších odborných      

partnerů, organizací, identifikace. 

 

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

 Definice zásady financování z MAP II. 

- jak to dělat správně, jak stanovit „kritéria výběru škol“, která budou podpořena 

v EVVO a stanovení priorit - co chtějí jednotlivé školy prioritně hradit. 

 

 Podpora spolupráce konkrétních aktivit. 

 Podpora dlouhodobých spoluprací. 

 

 Řešit nové aktuální podněty z regionu. 

 

 Definice šíření informací. 
 

 Vytvořit databázi odborníků. 
 

 Školení lektorů. 

 Snaha vytvořit nabídky pro II. stupeň (obecně jsou nabídky spíše pro I. stupeň), aby se 

např. přírodní vědy nevyučovaly pouze tradiční metodou. 

 

 Administrativní ulehčení kantorům. 
 

  



 

                                                                                                        

 PS Polytechnika 
Představené cíle, které byly diskutovány na stejnojmenné skupině: 

 

 Získávat a motivovat kolegy. 
- Proškolit kolegy ve škole na „poučeného uživatele robotiky“ zejména pomocí 

workshopů robotiky. 

- Uspořádat workshopy pro pedagogy, v nichž proběhne představení robotiky pro 

jednotlivé pedagogy. 

- Získání financí na provoz kroužků robotiky. 

- Získávat školitele z řad studentů a techniků z firem. 

 

  Sdílení zkušeností a inspirace. 
- přehlídka,  

- soustředění,  

- tábory,  

- hospitace v hodinách, 

- uspořádat přehlídku WE DO 

  

 Zapojení robotiky do výuky. 
- Dle hesla čím dříve, tím lépe. (Lego we do - je smysluplná hračka do školky, robotika 

se dá integrovat do zrovna trendových sad lega). 

- Zapojení robotiky do her v MŠ. 

- Zapojení robotiky do výuk na I.st. 

- Kooperační učení učitele robotiky  a praktika technika ze spřátelené místní firmy. 

- Jít s kroužkem robotiky do výuky kolegy. 

- Využití ozobotů a robotiky pro praktické ukázky běžně vyučované látky. 

 

 Vytvořit standard, který bude obsahovat robotika v kroužku a ve výuce. 

Vytvořit analýzu, kolik škol a na jaké úrovni se robotikou zabývají. 

  

 Vzdělávání pedagogů. 
-  Práce s interními pedagogy. 

- Práce s poučenými uživateli. 

 

 Prezentovat robotiku veřejnosti a rodičům. 
- Uspořádat dny otevřených dveří. 

- Ukázky robotiky na veřejnosti na různých akcích. 

 

 Ukázat žákům historii techniky v ČR, navázat robotiku na slavnou historii a 

minulost technické a technologické výroby, navázat na kořeny a to v čem jsme 

byli v minulosti dobří. 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                        

 PS pro kulturní povědomí a vztah k místu 
Představené cíle, které byly diskutovány na stejnojmenné skupině: 

 

 Podpora kulturního povědomí a sdílení zkušeností v regionu. 
- Podporovat spolupráci v kulturní oblasti. 

- Podporovat již stávající spolupráce a hledání nových organizací pro spolupráci. 

- Využít při akcích možnosti daného místa. 

- Rozšířit vzájemné povědomí o obcích a školách. 

 

 Podpora udržení tradic a lidových zvyků. 
- Podpora, udržení tradic v místě. 

- Zapojit celé rodiny. 

- Zapojení veřejnosti i do příprav. 

- Spolupráce v širokém okolí. 

- Motivace ke studiu umělecké činnosti. 

- Propagovat kulturu jako důležitou součást rozvoje dětí. 

 

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

propagace kultury. 
- Najít vhodnou formu spolupráce ZUŠ se ZŠ pro motivaci dětí, zejména jejich rodičů 

pro vzdělávání v umění a kultuře, mimo rámec základní školy 

 Spolupráce ZUŠ a ZŠ při vyhledávání talentů, motivace k umění a 

kultuře. 

 Vzájemné setkávání se děti, žáci, pedagogové (ZŠ, MŠ, ZUŠ). 

 Více přibližovat rodičům smysluplnost a práci ZUŠ. 

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

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

- Rozvíjet partnerství škol v oblasti kultury. 

- Pomocí spolupráce rozvíjet motivaci k umělecké činnosti. 

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

  
 Zapojení rodičů  a veřejnosti do workshopů, společného tvoření a dobrovolné 

pomoci na přípravě kulturních akcí v obcích. 

  

 Sdílet inspiraci a kontakty. 
- Sesbírat nápady, sdílet kontakty a inspiraci. 

- Vzájemná spolupráce, podpora žáků (silnější pomáhá slabšímu). 

- Vyhledávání nových spoluprací a kontaktů, vznik nových partnerství spolupráce. 

- Uspořádat konference - sdílení zkušeností pedagogů, přehlídky činnosti dětí, 

workshopy spolupráce v určitém oboru (klavírní setkání, setkání divadelních kroužků). 

- Jako výsledky spolupráce vydávat kalendáře děl z regionu. 

 

 

 

 



 

                                                                                                        

 Podporovat mezigenerační spolupráci. 
- Spolupráce se seniory, rodiči, prarodiči, společná činnost v oblasti umění a kultury. 

- Spolupráce s PostBellum, natáčení příběhů paměti národa. 

 

 Hledání dalších finančních možností pro financování kulturních akcí a akcí pro 

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

 

 PS pro matematickou gramotnost a rozvoj potenciálu každého žáka 

Představené cíle, které byly diskutovány na stejnojmenné skupině: 

 

 Podpora spolupráce mezi školami a sdílení zkušeností v oblasti matematiky 

v regionu. 
- Podporovat spolupráci v oblasti matematické gramotnosti. 

- Podporovat spolupráci mezi MŠ, I. st. ZŠ, II. st. ZŠ. 

- Sdílet a předávat si kontakty a doporučení na specialisty. 

- Sdílet dobré zkušenosti z praxe, uspořádat pravidelné místní konference nebo 

workshopy místních pedagogů sdílení dobré praxe. 

  

 Realizovat workshopy pro žáky a pedagogy. 
- Rozvíjení logického myšlení formou spolupráce. 

- Ukázat dětem a žákům reálné využití matematiky. 

- Realizovat více praxe konkrétního užití matematiky. 

- Pozvat si odborníky do výuky, kteří přiblíží matematiku žákům, dětem v konkrétních 

zajímavých ukázkách. 

  

 Rozvíjet výuku matematiky. 

- Logické myšlení. 

- Finanční gramotnost. 

- Vztahy mezi čísly. 

- Motivovat děti k učení se matematiky, přiblížit matematiku dětem a žákům. 
  

 Vytvořit metodický portál nové inspirace. 

- Sdílet pracovní listy a pomůcky, vytvořit nebo posbírat dobré tipy na pomůcky. 

- Sdílet ukázkové hodiny. 

- Sdílet kontakty. 

- Sdílet metody práce výuky matematiky. 

- Sesbírat nápady, sdílet kontakty a inspiraci. 

  

 Tvorba materiálů pro výuku matematiky. 

 Vytvářet pracovní listy a pomůcky, které budou potom k nahlédnutí pro ostatní. 

  



 

                                                                                                        

 Hledání dalších finančních zdrojů a možností pro financování pomůcek pro 

matematiku. 

 Hledání dalších finančních zdrojů pro financování pomůcek pro motivaci žáků při 

výuce matematiky.  

 

Během diskuse ohledně tohoto bodu se více rozebral projekt Erasmus +, jehož prezentace 

je k nahlédnutí na webových stránkách projektu MAP Českolipsko a Novoborsko II. 

 

 

NÁVRHY SKUPINY PRO FINANCOVÁNÍ: 

 

 Tvorba databáze poradců pro školy a školky ohledně dotačních titulů. 

 Zveřejnění na webových stránkách projektu MAP Českolipsko a Novoborsko II. 

 

 Setkávání s leadery ostatních PS. 

 

 Upozornění ostatních leaderů PS na to, že běží výzvy do PORV MMR a je zde 

možnost podávání žádostí. 

 

 Upozornit PS pro čtenářskou gramotnost ve věci čerpání 5 000,- na knihovničky 

na problém dvojího financování a možnost realizace v rámci Šablon pro školy. 

 

 Shrnutí dotačních titulů, které se dají použít ve všech vytyčených cílech ostatních 

PS. 

 

 Asistentka projektu pošle Mgr. Janě Panáčkové Feixové tabulku rozdělených 

financí projektu MAP Českolipsko a Novoborsko II. 

- Mgr. Jana Panáčková Feixová tabulku předloží na dalším setkání PS pro financování. 

 

 

 

 

 

 

 

Další setkání PS pro financování proběhne 21.2.2019 od 10:00 – 11:30. 

 

 

V Zahrádkách, dne 6. 12. 2018                  Zapsala: Bc. Barbora Váradiová 


