
 

                                                                                                        

ZÁPIS ZE 4.  

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: ZUŠ Nový Bor 

Datum a Čas: 28. 2. 2019, 16:00 - 18:00 hod 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Program: 

1. Spolupráce ZUŠ, ZŠ a MŠ, seminář flautoškolky 

2. Co se financuje z MAP II, postup schvalování 

3. Myšlenky z pracovní skupiny sociální a občanské kompetence  

 

Program pracovní skupiny byl schválen. 

 

1) Spolupráce ZUŠ, ZŠ a MŠ, seminář flautoškolky. 

 

 18.5. 2019 - Seminář maximálně pro 30 osob. 

 Paní ředitelka Jungmanová přednesla myšlenku, že je pro ZUŠ velmi důležité a 

dobré, aby paní učitelky z MŠ poslaly včas děti do ZUŠ do přípravky. 

 Konkrétní spolupráce mezi obcí Novým Oldřichov a ZUŠ Žandov v rámci 

edukačního kurzu pro předškoláky. 

 

2) Postup schvalování akcí z MAP 

Vysvětleno Janou Panáčkovou Feixovou. 

 

Důležité pro všechny je: předložit svoji kulturní akci spolupráce do MAP co nejdříve, 

nejlépe rok předem s přesným požadovaným rozpočtem, akce, charakteristikou akce a 

plakátem s publicitou ke schválení realizačnímu týmu.  

Odeslat na email: varadiova@lagpodralsko.com 

 

V květnu se k akcím, které budeme mít do konce dubna tímto způsobem shromážděné, 

bude vyjadřovat pracovní skupina a určovat jejich priority, které akce by doporučila 

k financování. 

 

Bylo dohodnuto, že kdo chce mít své akce schválené, zaměřené na sdílení zkušeností 

schválené, předloží návrh na příští rok do konce dubna. 

 

Úkol: Jana PF obešle všechny zapojené školy a další organizace a bude je informovat 

o možnosti předložit své záměry včetně rozpočtů a charakteristiky do konce dubna 
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2019, protože následně se k nim bude vyjadřovat pracovní skupina pro kulturní 

povědomí. 

 

3) Myšlenky z pracovní skupiny sociální a občanské kompetence  

 

Ponecháno na příští skupinu, zápis PS pro sociální a občanské kompetence je přiložen 

k tomuto zápisu. 

 

4) Termín dalšího setkání: čtvrtek 9. 5. 2019 v ZUŠ ŽANDOV 16:00 - 18:00hod. 

 

 

 

 

V Novém Boru, dne 28. 2. 2019             Zapsala: Mgr. Jana Panáčková Feixová  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


