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ZÁPIS ZE SETKÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU 

projektu MAP Českolipsko a Novoborsko II 

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

 

Místo: Nový Bor, MÚ, zasedací místnost 

Datum a čas: 6. 6. 2019, 10:00 – 12:00 hod 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Program:  

1) Prezence účastníků, přivítání 

2) Indikátory projektu 

3) Práce pracovních skupin 

4) Strategický rámec MAP Českolipsko a Novoborsko II 

5) Diskuse 

 

1) Prezence účastníků, přivítání 

PhDr. Dagmar Strnadová přivítala všechny zúčastněné na setkání ŘV a stručně 

představila jednotlivé body, které byly součástí programu. 

 

2) Indikátory projektu 

Dále PhDr. Dagmar Strnadová přednesla a připomněla důležitost plnění indikátorů 

projektu MAP Českolipsko a Novoborsko II. Stručně připomněla náplň, aktivity a 

hlavní cíle projektu. 

 

3) Práce pracovních skupin 

Mgr. Jana Panáčková Feixová následně představila pokračování práce pracovních 

skupin. Představila akce, které byly realizovány z iniciativy pracovních skupin, a 

zhodnotila jejich průběh. Dále také informovala a pozvala účastníky ŘV na akce, které 

se připravují.  

Připomněla také fungování rodilého mluvčího na školách zapojených v projektu. 
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4) Strategický rámec 

Bc. Veronika Váradiová představila aktualizovaný Strategický rámec. Na úvod tohoto 

řešeného bodu připomněla vizi, priority a cíle Strategického rámce MAP Českolipsko 

a Novoborsko II.  

V rámci čtvrtého bodu byly představeny jednotlivé investiční záměry škol, které byly 

následně zapracovány Bc. Veronikou Váradiovou do Strategického rámce. 

V představovaných investičních záměrech byl uveden rozpočet a termín realizace. 

Tyto dvě informace byly pouze orientační. Součástí prezentace byl rovněž graf, 

představující průběh realizovaných projektů, obsažených v příloze 1 SR MAP 

Českolipsko a Novoborsko II, Investiční záměry škol a organizací zájmového a 

neformálního vzdělávání. 

 

 

5) Diskuse 

V rámci pátého bodu proběhla diskuze k aktualizaci Strategického rámce, kterou 

prováděla Bc. Veronika Váradiová. Bylo zjištěno, že někteří účastníci by rádi 

zapracovali do Strategického rámce více informací o svých investičních záměrech a že 

v několika případech nebyl zřizovatel informován o investičním záměru školy.  

Bylo tedy rozhodnuto, že se Strategický rámec nebude na červnovém ŘV schvalovat. 

Bylo dohodnuto, že se v aktualizaci SR MAP Českolipsko a Novoborsko II bude dále 

pokračovat. Investiční záměry škol budou zaslány ke kontrole jak školám, tak jejich 

zřizovatelům, aby bylo zabezpečeno, že všechny záměry zřizovatelé škol projednali a 

odsouhlasili.  

Dokument, který aktualizací vznikne, bude následně rozeslán všem účastníkům ŘV 

min. 2 týdny před dalším ŘV, který se bude konat 26. 9. 2019 na OÚ, Zahrádky u 

České Lípy v čase od 10:00 – 12:00 hodin. 

 

 

 

 

V Novém Boru, dne 6. 6. 2019                                   zapsala: Bc. Barbora Váradiová 


