
 

                                                                                                        

 

ZÁPIS ZE 

SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY 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: Zahrádky, Sokolovna 

Datum a Čas: 19. 9. 2019 16-17:30hod 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Program: 

1) Odsouhlasení programu 

2) Akce a aktivity PS pro období září – prosinec 2019 

3) Další návrhy a potřeby PS 

4) Článek o probíhajících aktivitách do zpravodajů 

5) Seznámení s Postupy MAP – výstupy PS a evaluace  

6) Akční plán – příprava 

7) Diskuse 

8) Návrh termínu příštího setkání PS 

9) Úkoly vyplývající z jednání PS 

 

 

 

 

 

 

V Zahrádkách, dne 19. 09. 2019 Zapsala: PhDr. Dagmar Strnadová 

a Mgr. Eva Kolocová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                        

 

 

1) Program pracovní skupiny byl schválen. 

 

2) Akce a aktivity PS pro období září – prosinec 2019 - stávající informace:  
Jedná se o upřesnění seznamu akcí, které byly plánované v časovém rozmezí září – prosinec 

2019 pro zpřesnění výdajů finančních prostředků do konce roku 2019 

 

Putovní galerie – skončilo v červnu 2019, další se plánuje až v roce 2021 

ZUŠ ČL – vánoční mše – prosinec - 10 000 Kč - ANO 

ROCKFORZUŠ – září – 10 000 Kč – ANO, již proběhlo 

ZUŠ Doksy – Malý umělec (14 000 Kč) – ANO, právě probíhá, fakturace možná v prosinci 

2019 

Erasmus+ (6 000 Kč) – není aktuální 

ZUŠ Cvikov – říjen -  Noc světel – 9 000 Kč – ANO, ale je potřeba ověřit termín!!! 

ZUŠ Žandov – prosinec – Vánoční zpěvy 2019 – 24 000 Kč - ANO 

Málotřídky: 

Volfartický vlastík – listopad – 10 000 Kč  - ANO  

100 let školy Nový Oldřichov – říjen – 10 000 Kč - ANO 

Ekohrátky – Prácheň – říjen – 10 000 Kč -ANO 

Sdílení zkušeností pedagogů málotřídních škol – říjen – 15 000 Kč – ANO, uskuteční se 

v Bedřichově. 

 

3) Další návrhy a potřeby PS 

Bez připomínek a požadavků 

Možno zaslat připomínky, požadavky a návrhy na e-mail: manager@lagpodralsko.com . Některé 

požadavky na jednotlivé projekty je možné realizovat z jiných dotačních titulů, proto je nutná 

komunikace! 

Případné návrhy a potřeby budou předány PS pro financování za účelem pomoci se 

získáváním finančních prostředků při podpoře navržených aktivit.  

 

4) Článek o probíhajících aktivitách do zpravodajů 

 

Na minulé PS bylo navrženo a schváleno, že se PS bude podílet na pravidelném informování 

o akcích a aktivitách, což bude předáno do regionálních zpravodajů, včetně České Lípy. Nově 

– bude i na webu a facebooku jako Newsletter (plánované první vydání začátek října 2019). 

Dohoda, kdo zpracuje na období říjen – prosinec 2019 

paní ředitelka ZUŠ Doksy Hana Jungmannová, DiS. sestaví seznam plánovaných akcí 

v časovém rozmezí září – prosinec 2019 jednotlivých ZUŠek. 

Za malotřídky dodá seznam Mgr. Jaroslava Hoffmannová  (velké akce, akce s několikaletou 

tradicí, atp.), Termín: do konce září 2019 

 

mailto:manager@lagpodralsko.com


 

                                                                                                        

5) Postupy MAP – podaktivita 2.6 Pracovní skupiny pro další témata: 

výstupy:  

 návrhy aktivit spolupráce a aktivit škol v dané vzdělávací oblasti 

 projednávání dokumentace MAP 

evaluace: každá PS se dohodne na Harmonogramu evaluačních aktivit, tj.: 

 stanovení počtu, témat a cílů 

 výběr cílových skupin evaluace 

 vytvoření časového plánu realizace evaluace 

 výběr vhodných nástrojů pro evaluaci a způsobu hodnocení 

 vyhodnocení evaluačního šetření 

 Vhodné nástroje pro evaluaci: 

 řízené rozhovory 

 workshopy 

 jednání pracovních skupin 

 dotazníková šetření,…atp., viz Postupy MAP, aktivita 3 Evaluace a 

monitoring, podaktivita 3.1 Monitoring a evaluace MAP (str. 69 – 70) 

Výběr z aktivit, realizovaných jednotlivými školami, organizacemi nebo pracovní skupinou. 

V našem případě z realizovaných kulturních akcí, jejichž seznam byl na PS projednán. 

Předpoklad evaluace:  
ZUŠ- akce FLAUTOŠKOLKA 

Malotřídky – akce SLOUPSKÝ TYJÁTR 

- proběhne jednání v rámci podskupin (ZUŠ a Malotřídky) k odsouhlasení stanovených 

akcí k evaluaci 

 

6) Akční plán  

 Prosíme o informace k akcím, které realizujete pravidelně, abychom je do AP zahrnuli. Bude 

Vám zaslán stručný a krátký formulář, do něhož vyplníte název akce, termín realizace (stačí 

měsíc) a krátkou anotaci. Toto bude sloužit jako podklad pro zapracování do Akčního plánu a 

pro PS financování ke hledání vhodných nástrojů pro financování aktivit.  

7) Diskuse 

Dotaz: Uskuteční se schůzka ke schválení finanční podpory na akce uskutečněné v příštím 

roce? (ZUŠ Česká Lípa) 

Odpověď: Ano, schůzka je plánovaná, termín však bude upřesněn. 

 

8) Termín dalšího setkání PS 

Setkání proběhne dne 20. 11. 2019 od 16:00 hod v prostorách ZUŠ Nový Bor. 



 

                                                                                                        

 

9) Úkoly vyplývající z jednání PS:  

 

a) Dotace na spolupráci s neziskovými organizacemi – zaslat odkaz na webové 

stránky, kde jsou tyto výzvy uveřejňovány (PhDr. Dagmar Strnadová) 

b) Vytvoření jednoduché tabulky pro evaluaci (PhDr. Dagmar Strnadová) 

c) Vytvoření jednoduché tabulky pro akce, které budou zahrnuty do Akčního plánu 

(PhDr. Dagmar Strnadová) 

d) Příprava článku o akcích, které proběhly nebo se připravují do prosince 2019 – 

Hana Jungmannová, DiS., Mgr. J. Hoffmannová (do konce září 2019) 

 

 

 


