
 

                                                                                                        

 

ZÁPIS ZE 

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: 20.11.2019 od 16 do 18 hod 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

 

Program: 

1. Odsouhlasení programu 

2. Evaluace  

3. Akce do konce r. 2019, plánované aktivity, akce pro rok 2020 za PS 

4. Termín příštího setkání  

 

 

1. Program pracovní skupiny byl schválen. 

 

2. Evaluace  

Volba akcí k evaluaci:  

1) ZUŠ-Flautoškolka – také v hodnocení důvodů, proč byla nízká účast, předpoklad 20 

účastníků, skutečnost 12 osob 

2) Malotřídky – Sloupský tyjátr 



 

                                                                                                        

 

 

3. Akce do konce r. 2019, plánované aktivity, akce pro rok 2020 za PS 

Pro rok 2019 zbývá poslední realizace akcí 

1) Vánoční zpěvy (pořádá ZUŠ Žandov) v hodnotě 24 tis. Kč. Koordinátor ZUŠ Žandov 

upřesní náklady prostřednictvím tabulky k upřesnění akce.  

PS Plánovaná 

evaluace 

z aktivit 

Implementace 

MAP 

Téma/Anotace Cíl evaluace Vazba na SR 

MAP a Akční 

plán 

 

 

Cílové 

skupiny 

Časový plán 

evaluace 

Nástroje 

evaluace 

Vyhodno

cení 

evaluace 

Kult. 

povědomí a 

vztah k místu 

Seminář 

Flautoškolka 

Seminář pro 

pedagogy na 

téma jak 

správně učit 

hře na flétnu 

1) Podpora 

spolupráce škol: 

ZŠ, MŠ a ZUŠ, 

zřizovatelů a 

dalších organizací 

za účelem 

propagace 

kultury.  

2) Sdílení 

inspirace a 

odborných 

zkušeností.  

3) Ověření potřeb 

a prospěšnosti 

tímto způsobem 

zaměřeného 

semináře. 

Priorita 2 

Zvýšené odborné 

kompetence 

pedagogických 

pracovníků, Cíl 

2.1 - Profesní 

rozvoj 

pedagogických 

pracovníků a Cíl 

2.3 - 

Zkvalitňování 

vzdělávacích 

programů 

Pedagogové, 

účastníci 

kurzu 

1) Příprava 

dotazníkového 

šetření – předem 

2) Vlastní šetření – 

v rámci semináře 

3) Vyhodnocení 

dotazníků – leden 

2020 

4) doplnění 

informací 

nezjištěných 

dotazníkem 

(diskuse v rámci PS) 

leden – březen 

2020 

5) příprava 

evaluační zprávy - 

březen 2020 

 

Dotazníkov

é šetření, 

diskuse 

v rámci PS 

 

Kult. 

povědomí a 

vztah k místu 

Sloupský tyjátr Veřejná 

divadelní 

přehlídka žáků 

min. 16 

malotřídních 

škol 

Podpora 

kulturního 

povědomí a 

sdílení zkušeností 

v regionu. 

Podpora udržení 

tradic a lidových 

zvyků. Podpora 

spolupráce škol: 

ZŠ, ZUŠ, 

zřizovatelů a 

dalších organizací 

za účelem 

propagace 

kultury.  

Priorita 3, 

Zvýšení kvality 

předškolního a 

základního 

vzdělávání, Cíl 

3.1 Rozvoj 

kompetencí dětí 

a žáků v 

základních 

oblastech 

vzdělávání a 

Priorita 5, 

Podpora 

zájmového, 

neformálního a 

celoživotního 

vzdělávání, Cíl 

5.1 - Aktivizace 

zájmových a 

neformálních 

aktivit 

Žáci 

pedagogové 

 

 

1 Q 2020 

dotazníkové šetření 

4-5/2020 

vyhodnocení a 

zpráva 

Dotazníkov

é šetření 

 

 



 

                                                                                                        

2) Probíhá akce MALÝ UMĚLEC v ZUŠ Doksy 14 tis. Kč. realizace říjen – prosinec 

bude fakturována v prosinci 

3) Vánoční Mše – pořádá ZUŠ Česká Lípa 10 tis. 

Dále v rámci debaty o přípravě akce „Vánoční zpěvy“ byla otevřena otázka autobusové 

dopravy, která je pro akci nezbytná (špatná dopravní obslužnost a složitost převozu 

účinkujících a orchestru do Kravař), avšak není zahrnuta v původně žádané, výše uvedené 

hodnotě a ani její nárok nebyl směrem k týmu MAP vznesen v časovém předstihu a 

předpokládaném termínu a rozsahu. V rámci MAP je vysoutěžen autobusový dopravce na 

celou dobu projektu. Každá cesta se objednává samostatně s ohledem na časovou disponibilitu 

dopravce a finanční disponibilitu MAP. Organizátor (ZUŠ Žandov) může požádat MAP 

o finanční podporu na dopravu, vyhodnocení disponibilních prostředků bude provedeno 

v MAP do konce listopadu. Následně proběhne dohoda mezi MAP, dopravcem a 

organizátorem akce, kdo, jak a kdy organizuje a v jaké výši hradí. 

 

Pro rok 2020 a plánované akce byla vedena živá diskuze ohledně finanční podpory akcí 

samotných organizací a společných aktivit. Pro rok 2019 byla určena finanční kapacita pro 

PS, potažmo na jednotlivé organizace, se kterou PS pracovala. Pro rok 2020 tomu tak již není.  

Na základě cíleného vzájemného porozumění budou akce a aktivity ZUŠ, které mají zájem 

spolufinancovat z MAP, podány na MAP samostatně v tabulce akce 2020, určitě pro období 

1. pololetí, znají-li pravidelné akce, pak i na 2. pololetí. 2 společné akce, na kterých se podílí 

všechny ZUŠ budou akcemi za PS – jejich vyplnění do tabulky akce 2020 za PS vyplní 

vedoucí pracovní skupiny paní Jungmanová. 

Akce malotřídních škol (na setkání PS pouze 1 zástupce) budou předány prostřednictvím paní 

Myškové (ZŠ Okna), a to napříč kategoriemi PS. 

Tabulka akce 2020 za PS nebo organizaci a následná tabulka k upřesnění (předkládá se před 

akcí) byly členům pracovní skupiny rozeslány emailem v průběhu jednání PS manažerem 

MAP pí Novákovou. Pokud k někomu nepřišly, nechť se obrátí s dotazem na email 

novakova@lagpodralsko.com , tabulku k upřesnění najdete v sekci Odkazy na stránkách 

www.map-cl-nb.cz . 

Vyrozumění o podpoře akcí a aktivit a její výši pro následující období bude realizační tým 

doručovat nejpozději počátkem nového roku. 

 

V průběhu diskuze se skupina vrátila k základním cílům a poslání sebe sama. Neboť 

rozhodování pouze o podpoře aktivit a akcí jiných organizací v oblasti kulturního povědomí, 

o nichž ne vždy PS ví, či je dostatečně zná, není tím potřebným úkolem. Je důležité zaměřit se 

na potřeby našeho území, jak posílit, podpořit či obnovit apod. právě kulturní povědomí a 

vztah k místu – sdílení dobré praxe, nové semináře (Flautoškolka) k tématům, propojování 

s pedagogy, žáky, dětmi, rodiči a ovlivňování sounáležitosti v našem regionu. Vedoucí PS 

paní Jungmanová si vzala za své do příštího setkání připravit okruhy témat ke společné 

diskuzi a tvorbě PS. Rovněž tak mohou učinit i členové PS. 

 

 

 

 

 

mailto:novakova@lagpodralsko.com
http://www.map-cl-nb.cz/


 

                                                                                                        

4. Termín příštího setkání: středa dne 5. 2. 2020 16 -18 v ZUŠ Doksy (Sokolská 299) 

 

ÚKOLY: 

Tabulka akce 2020 – za organizace zasílá každý samostatně, za PS zapsala 2 společné 

aktivity ZUŠ pí Jungmanová 

 
 

Akce ZUŠ pro Zpravodaj – zpracování nového Newsletteru akcí ZUŠ na následující období 

Jaro  2020  - prezentace proběhlých zajímavých akcí leden - únor (popis + foto) a pozvánka 

na připravované akce březen – duben2020  – zpracuje do konce února H. Jungmanová 

 

 

 

V České Lípě, dne 21. 11. 2019 Zapsala: Milena Nováková 

 

Název akce nebo záměru očekávané náklady
termín 

realizace
stručný popis

ZUŠTour 2020 (garant 2020 

ZUŠ Nový Bor

10 000 + 8000 

doprava 

účinkujících

1X ROČNĚ 

24.3.2020

Koncertní setkání učitelů a žáků ZUŠ 

Českolipska a Novoborska, Repertoár 

koncertu je pestrý a zastoupeny budou 

především soubory ze všech 6 ZUŠ

PUTOVNÍ GALERIE ZUŠ 

(každá škola bude 

organizovat svou vernisáž)

30 000 + 6000 na 

dopravu žáků 

výtvarníků - 

návštěva vernisáže 

v jiném místě

ZÁŘÍ 2020 - 

ČERVEN 2021

Společná putovní výstava prací žáků všech 6 

ZUŠ Českolipska a Novoborska. Výstava je 

umístěně postupně na 6 místech za účelem 

prezentace stejné vstavy v 6 oslišných 

prostředích. Proběně 6 vernisáží. 


