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ZÁPIS ZE SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY PRO 

FINANCOVÁNÍ 

 
k projektu MAP Českolipsko a Novoborsko II 

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

 

Místo: Zahrádky, Sokolovna 

Datum a Čas: 21.2.2019, 10:00 – 12:00 hod 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Program: 

1. Přivítání účastníků - Mgr. Jana Panáčková Feixová 

2. Informace o činnosti pracovních skupin – Mgr. Jana Panáčková Feixová 

3. Možné dotační tituly – Lukáš Janků 

 

1) PŘIVÍTÁNÍ ÚČASTNÍKŮ: 

 

Mgr. Jana Panáčková Feixová přivítala všechny účastníky setkání PS pro financování a 

stručně představila jednotlivé body, které byly součástí programu. 

 

2) INFORMACE O ČINNOSTI PRACOVNÍCH SKUPIN 

 

1. PS pro matematiku a rozvoj potenciálu každého žáka 

Školení pro pedagogy matematiky 3.1. 2019 - proběhlo úspěšně. 

„Soubor vyučovacích aktivit LAB pro rychlé zapojení žáků“, zúčastnilo se 13 pedagogů. 

Pomůcky KVIRIN 14.2.2019 - od 4 po 8 třídu, proběhlo úspěšně. 

Další školení pro matematickou pregramotnost - připravuje v březnu a dubnu. 

Představení proběhlého školení HELLO SMART – motivace žáků do výuky 

prostřednictvím technologií. Použití SMART aplikace do výuky – proběhlo úspěšně. 

Představení připravovaného školení „Hravé učení s technologiemi v MŠ“ - seminář 

věnovaný použití moderních technologií při výuce v MŠ.  Lektorka Iva Loužecká Vás 

provede praktickou ukázkou práce dětí s interaktivním panelem Prowise. Interaktivní 

panel Prowise umožňuje náklon dotykové plochy až do podoby stolu pro samostatnou 

nebo společnou  práci dětí v menších skupinách. 

 

2. PS pro polytechniku / robotiku / EVVO 

Na prvním jednání se rozdělila na dvě podskupiny – polytechnika/ robotika a EVVO. 

Polytechnika a robotika: 

Vyhlášení soutěže VEX IQ CUP ve spolupráci se ZŠ Náměstí Míru, Nový Bor (požádáno 

o financování z dotačního programu LK) 

Robotická soutěž je určena týmům základních škol a odpovídajících ročníků víceletých 

gymnázií a volnočasových zařízení. Tématem pro rok 2018/2019 je sbírání, přesun a 

umístění prstenců do různých cílových prostorů, s různou bodovou hodnotou. Tato soutěž 

je přípravou na celorepublikové finále VEX IQ Challenge Ringmaster, které se bude konat 
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25. 6. 2019 v Praze. https://www.avmedia.cz/skoly/prirodni-vedy/laborator-robotiky/vex-

iq-challenge 

EVVO 

Připravuje burzu nápadů pro EVVO - ZŠ (duben 2019), MŠ (podzim 2019)-obdobná akce 

pro školky BUKVIČÁTKO 2019 

 

3. PS pro rovné příležitosti 

Diskutuje cíle a vlastní pilotáž navázanou na ŠIKK. 

Po stanovení cílů bude prioritně řešit, které oblasti trápí náš region v otázce rovných 

příležitostí. 

Pořádá jednotlivé akce např. - 25.1. 2019 Minikonference na téma poruchy autistického 

spektra 

 

4. PS pro sociální a občanské kompetence 

diskutuje vlastní pilotáž.  

Pořádá jednotlivé akce např. - 25.4. 2019 Konference prevence kriminality a 

kyberkriminality (pro výchovné poradce a ředitele ZŠ). 

 

5. PS pro kulturní povědomí a vztah k místu 

Spolupráce ZUŠ a ZŠ při vyhledávání talentů. 

Pořádá jednotlivé akce např. - ZUŠ TOUR, Klavírní čtuřručka (mezigenerační hraní 

napříč naším celým regionem), kroužek Malý umělec (ZUŠ v MŠ), dále akce malotřídních 

škol -  výtvarničení, recitace, divadlo… 

 

6. PS pro aktivní používání cizího jazyka 

Probíhá pilotáž vzdělávání pedagogů v angličtině online prostřednictvím google učeben. 

Aktivně pomáhá školám s psaním ERASMUS + projektů - vytvořila pokyny pro 

začátečníky, vytvořila okruh odborníků, kteří jsou ochotni pomoci s e-twinnigem, 

Erasmem, hledáním partnerských škol. 

Řeší, jak efektivně informovat školy, že jim budou chtít pomáhat v průběhu celého roku. 

Připravuje konferenci na téma sdílení zkušeností výjezdů ERASMUS. 

 

7. PS pro čtenářskou gramotnost a rozvoj potenciálu každého žáka 

Sejde se v březnu na téma sdílení zkušeností s vydáváním školních časopisů. 

Sama skupina začala organizovat sdílení zkušeností mezi učiteli a školami. 

Je propojena s Centrem čtenářské pregramotnosti, které pořádá inspirační semináře pro 

MŠ. 

 

3) MOŽNÉ DOTAČNÍ TITULˇY  

 

V rámci třetího řešeného bodu byly shrnuty možné dotační tituly, v nichž lze podat žádost 

na financování aktivit a investic požadovaných od základních a mateřských škol na území 

ORP Česká Lípa a ORP Nový Bor. 

 

https://www.avmedia.cz/skoly/prirodni-vedy/laborator-robotiky/vex-iq-challenge
https://www.avmedia.cz/skoly/prirodni-vedy/laborator-robotiky/vex-iq-challenge
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Příští setkání pracovní skupiny proběhne ve čtvrtek 11. 4 2019 v budově městského 

úřadu v zasedací místnosti zastupitelstva města ve 3. patře č. p. 2 v České Lípě od 

10h. 

 

 

V Zahrádkách, dne 5.3.2019                            Zapsala: Barbora Váradiová 

 


