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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU 

 
projektu MAP Českolipsko a Novoborsko II 

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

 

 

Místo: Zahrádky, OÚ, zasedací místnost 

Datum a Čas: 28.2.2019, 10:00 – 12:30 hod 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Program: 

1) Prezence účastníků, přivítání – Bc. Barbora Váradiová 

2) Představení pracovní verze Soupisu agregovaných potřeb škol – Bc. Barbora Váradiová 

3) Aktualizace dokumentu Organizační struktura a Identifikace dotčené veřejnosti 

4) Seznámení s výstupy pracovních skupin – Mgr. Jana Panáčková Feixová 

5) Seznámení se Zprávou o realizaci č. 1 projektu MAP Českolipsko a Novoborsko II – PhDr. 

Dagmar Strnadová 

6) Implementace MAP Českolipsko a Novoborsko II – Mgr. Jana Panáčková Feixová 

7) Diskuse  

1) Přivítání účastníků: 

Bc. Barbora Váradiová přivítala všechny zúčastněné a stručně představila jednotlivé body, 

které byly součástí programu. 

2) Představení pracovní verze Soupisu agregovaných potřeb škol: 

Byl představen stávající stav Soupisu agregovaných potřeb škol a účastníci setkání byli 

seznámeni a poučeni o nutnosti dotazníkového šetření a rozhovorů, jejichž výstupem bude 

souhrn a zpracování získaných informací pro další potřeby realizace projektu. 

3) Aktualizace dokumentu Organizační struktura a Identifikace dotčené veřejnosti 

V rámci třetího bodu byla představena aktualizovaná verze dokumentu Organizační struktura.  

Aktualizován byl Harmonogram a náplň jednání Řídícího výboru MAP Českolipsko a 

Novoborsko II + jmenný seznam stávajících členů realizačního týmu projektu a členů ŘV. 

V dokumentu Identifikace dotčené veřejnosti byla změněna jména statutárních zástupců měst 

Česká Lípa a Dubá v ŘV z důvodů voleb v říjnu 2018. 

Usnesení: 
Řídící výbor projektu MAP Českolipsko a Novoborsko II souhlasí s aktualizací dokumentu 

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU ROZVOJE 
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VZDĚLÁVÁNÍ II a IDENTIFIKACE DOTČENÉ VEŘEJNOSTI MAP ČESKOLIPSKO A 

NOVOBORSKO II, projektu MAP Českolipsko a Novoborsko II, 

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

Pro: 14     Proti: 0   Zdržel se: 0 

4) Seznámení se Zprávou o realizaci č. 1 projektu MAP Českolipsko a Novoborsko 

II 

Účastníci setkání byli seznámeni se ZoR č. 1 realizovaného projektu. Byly detailně 

projednány informace o jednotlivých indikátorech projektu a jejich plnění. Upozornilo se na 

možnost zamítnutí konání některých navrhovaných aktivit a kroužků, protože jejich náplň 

není v souladu s indikátory a je tedy nutné aktivity řádně a podrobně popsat a zároveň 

dodržovat termíny předkládání návrhů jejich realizace. 

Dále byly představeny indikátory, které musí být prioritně plněny v dalším období realizace 

projektu. 

5) Seznámení s výstupy pracovních skupin  

Prezentující Mgr. Jana Panáčková Feixová připomněla, že první schůze PS proběhla již 

v říjnu 2018. Následně si PS vytvořily vlastní cíle, které chtějí naplnit. 

PS pro matematickou gramotnost realizovala pro žáky i pedagogy workshopy se snahou o 

sdílení zkušeností mezi jednotlivými ZŠ. Dosavadním výstupem bylo školení pedagogů 

konané v lednu 2019. 

PS pro polytechniku se zaměřila na obor robotika a jeho zapojení do samotné výuky 

prostřednictvím pomůcek, jež byly zapůjčeny bezúplatně. Plánuje se konání přehlídky VEX 

IQ CUP. 

PS EVVO se zaměřila na vzdělávání v environmentální oblasti. Cílem bylo předávání 

zkušeností a zainteresování jiných organizací do akce Den Země. 

PS pro rovné příležitosti měla široké pole působnosti. V lednu 2019 proběhla konference pro 

pedagogy i rodiče žáků, které se zúčastnilo 80 účastníků. 

PS pro sociální a občanské kompetence cílila na vzájemnou spolupráci a vzdělávání 

pedagogů. V dubnu 2019 proběhne konference pro ředitele škol, výchovné poradce i rodiče, 

konkrétně na téma prevence kriminality. 

PS kulturní povědomí a vztah k místu sdílela znalosti a zkušenosti o kultuře, zvycích a 

udržovaných tradicích v rámci spolupráce ZŠ, MŠ i ZUŠ. Mezi dosavadní výstupy této PS se 

řadí i aktivity malotřídních škol. 
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PS pro aktivní používání cizího jazyka využívá ke zvýšení úrovně výuky rodilé mluvčí. Dále 

podporuje výměnné projekty ERASMUS. Díky vytvoření speciálních učeben jsou 

pedagogové schopni zlepšovat své znalosti cizího jazyka interaktivně i ve volném čase. 

PS pro čtenářskou gramotnost pořádala workshopy a podporovala vznik redakcí školních 

časopisů a dále sdílela seznam literatury k motivaci čtení dětí s rodiči. 

PS pro financování se zaměřila na hledání zdrojů finanční podpory mimo projekt MAP 

Českolipsko a Novoborsko II. Monitorovala činnost ostatních PS a připravila shrnutí všech 

DT, jež by bylo možné využít ve všech cílech ostatních PS. 

Byly představeny nejúspěšnější oblasti v aktivitách jednotlivých pracovních skupin a stejně 

tak oblasti, jež je potřebné posílit. 

6) Implementace MAP Českolipsko a Novoborsko II  

V rámci 1. ZoR bylo uspořádáno celkem 19 velkých jednorázových akcí. V oblasti 

inkluzivního vzdělávání byl uspořádán Den náhradního rodičovství, přednáška na téma 

syndromu vyhoření a setkání zájemců o školení o problematice poruch autistického spektra. 

7) Diskuze 

Po ukončení prezentací byli účastníci vyzváni k předložení případných dotazů. Nikdo dotaz 

nevznesl.  

Zástupkyně MAS Český Sever předložila nabídku spolupráce PS pro čtenářskou a 

matematickou gramotnost napříč ORP Česká Lípa, Nový Bor, Varnsdorf a Rumburk. 

Záměrem je výjezd a workshop skupin, jež by se seznámily s využitím technologie SMART 

ve výuce. Návrh spolupráce byl přijat pozitivně, protože na území ORP Česká Lípa a ORP 

Nový Bor je podobné školení dosud jedno a s již téměř naplněnou kapacitou. 

 

 

 

 

 

V Zahrádkách, dne 28.2.2019     Zapsala: Bc. Veronika Váradiová 


