
 

                                                                                                        

 

ZÁPIS Z 

ČTVRTÉHO SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY PRO 

FINANCOVÁNÍ 

 
k projektu MAP Českolipsko a Novoborsko II 

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

 

 

Místo: v budově MÚ v zasedací místnosti zastupitelstva města ve 3. patře č. p. 2, Česká Lípa 

Datum a čas: 11. 04. 2019, 10:00 - 12:00 hod 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Program: 

1. Přivítání, představení programu 

2. Strategický rámec MAP II, plnění indikátorů projektu 

3. Aktivity ostatních pracovních skupin 

4. Diskuse – návrhy dalšího financování akcí zapojených škol, školek, ZUŠ 

5. Stanovení dalšího termínu setkání PS 

 

1. Přivítání, představení programu 
PhDr. Dagmar Strnadová přivítala všechny zúčastněné, stručně představila program, 

který bude pracovní skupina pro financování řešit. 

 

2. Strategický rámec MAP II, plnění indikátorů projektu 
V rámci druhého bodu byl PS pro financování znovu předložen cíl její práce a to:  

 Identifikace finančních zdrojů pro realizaci naplánovaných aktivit 

 Společné plánování 

 Aktualizace dokumentu MAP 

            Dále také: 

Pravidelně aktualizovat a připomínkovat: 

 Dokument MAP Českolipsko a Novoborsko II 

 Akční plán MAP Českolipsko a Novoborsko II 

 Strategický rámec MAP Českolipsko a Novoborsko II + příloha 1 SR MAP 

Českolipsko a Novoborsko II - Investiční záměry 

Odkaz na nyní platné materiály: http://map-cl-nb.cz/dokumenty/ 

 

Podrobněji byl projednáván Strategický rámec MAP II.  

Návrh priorit a cílů vychází z těchto dokumentů: 

  agregovaných výstupů dotazníkového šetření MŠMT 

 z dotazníkového šetření LAG Podralsko z.s. 

 z jednání pracovních skupin 

http://map-cl-nb.cz/dokumenty/


 

                                                                                                        

 z již zpracovaných dokumentů na území ORP Česká Lípa – Strategie území 

správního obvodu ORP Česká Lípa, SCLLD LAG Podralsko 2014+ 

 z již zpracovaných dokumentů na území ORP Nový Bor – Strategie území 

správního obvodu ORP Nový Bor, pracovní verze MPI (Místní plán inkluze) 

 zpracovaných dokumentů MAP Novoborsko a MAP Českolipsko 

 

Jednotlivé priority a cíle byly následně připomenuty: 

 

Priorita 1 Rozvoj infrastruktury školských zařízení 

Cíl 1.1 Modernizace výukových prostor 

Cíl 1.2 Podpora infrastruktury pro předškolní, základní a neformální vzdělávání 

Priorita 2 Zvýšené odborné kompetence pedagogických pracovníků 

Cíl 2.1 Profesní rozvoj pedagogických pracovníků 

Cíl 2.2 Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti práce se žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami 

Cíl 2.3 Zkvalitňování vzdělávacích programů 

Priorita 3 Zvýšení kvality předškolního a základního vzdělávání 

Cíl 3.1 Rozvoj kompetencí dětí a žáků v základních oblastech vzdělávání 

Priorita 4 Zlepšování sociálního klimatu školy 

Cíl 4.1 Zlepšování poradenského systému a služeb ve vzdělávání 

Cíl 4.2 Rozvoj poradenského systému pomocí odborných pracovníků 

Cíl 4.3 Zdravé školní prostředí 

Cíl 4.4 Inkluzivní vzdělávání (sebehodnocení, sebereflexe) 

Priorita 5 Podpora zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání 

Cíl 5.1 Aktivizace zájmových a neformálních aktivit 

Cíl 5.2 Podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání 

 

V rámci třetího bodu se řešilo plnění indikátorů. 

Důležité: Indikátory v ZoR musí odpovídat prioritám a cílům Strategického rámce a 

indikátorům, vykazovaným v žádosti. 

Vykazujeme tyto indikátory: 

54901 Počet regionálmích systémů (dokument MAP) 

52106 Počet produktů polytechnického vzdělávání (ucelená podpora, např. 

blok kroužků) 

52602 Počet platforem pro odborná tematická setkání (pracovních skupin) 

51212 Počet mimoškolních aktivit vedoucích k rozvoji kompetencí (kroužky 

na školách, opakující se akce mimo EVVO a polytechnické vzdělávání) 

51017 Počet uspořádaných jednorázových akcí – vzdělávací semináře, 

workshopy, odborné diskuze pro CS 

50810 Počet organizací, které byly ovlivněny systémovou intervencí 

 

 

3. Aktivity ostatních pracovních skupin 
Mgr. Jana Panáčková Feixová stručně popsala aktivity ostatních pracovních skupin, 

zdůraznila velké akce, na které všechny srdečně pozvala. 



 

                                                                                                        

 

4. Diskuse – návrhy dalšího financování akcí zapojených škol, školek, 

ZUŠ 
V rámci čtvrtého bodu vznikla diskuse o tom, jak snížit náročnost placení akcí 

z paušálů projektu MAP Českolipsko a Novoborsko II. Bylo projednáno, že z paušálů 

budou primárně placeny akce, které podporují sdílení zkušeností. Je důležité 

podporovat pouze akce, které se váží k výše zmiňovaným indikátorům projektu. 

Dalším návrhem z jednání pracovní skupiny pro financování bylo to, že si dopravu 

budou školy, školky i ZUŠ alespoň částečně hradit samy. A posledním důležitým 

návrhem pracovní skupiny bylo oslovování příslušných zřizovatelů škol, školek i ZUŠ 

k částečné nebo úplné finanční podpoře. 

 

       5.  Stanovení dalšího termínu setkání PS 
Další termín setkání byl stanoven na 10.10.2019 v 10.00 hodin v salonku Sokolovny 

v Zahrádkách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V České Lípě, dne 11. 04. 2019                          Zapsala: Barbora Váradiová 


