
 

                                                                                                        

 

ZÁPIS ZE 

SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY PRO FINANCOVÁNÍ 

 
k projektu MAP Českolipsko a Novoborsko II 

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

 

 

Místo: Zasedací místnost OÚ Zahrádky 

 

Datum a čas: 11. 6. 2020 od 10:00 hodin 

 

Program: 

1. Odsouhlasení programu 

2. Informace k přípravě aktualizovaného SR MAP 

3. Evaluace 

4. Plán akcí 

5. Informace k eduzměně 

6. Informace o situaci škol v době koronaviru 

7. Termín příštího setkání  

 

 

 

 

 

 

V Zahrádkách dne 11. 6. 2020 Zapsala: Milena Nováková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                        

 

 

 

 

1. Program pracovní skupiny byl schválen. 

 

2. Informace k přípravě aktualizovaného SR MAP 

 

Poslední čas na aktualizaci investičních záměrů škol a školských zařízení, důležité je, aby 

zřizovatelé „nevyškrtli“ ze seznamů již zrealizované projekty. 

V rámci IROP se řeší bezbariérovost vždy (např. ZŠ Okna). V rámci PRV rekonstrukce budov 

není podmíněna bezbariérovostí (např. ZŠ Horní Libchava). 

 

 

3. Evaluace 

M. Nováková představila jednotlivé evaluace od PS, současně i s výsledky jejich projednání 

z PS a výhled do následujícího období. 

ČG – workshop – na základě výstupů raději směřovat aktivitu na pedagogy, ale vždy to 

souvisí se zájmem a motivací pedagoga. 

SocObč – konference 2019 – je to vždy o složení témat a zkušenostech lektorů a způsobu 

přednesu, zaujetí pro posluchače. 

 

PS pro financování – zpracování dotazníku pro ředitelky malotřídních škol – zjištění přínosu 

zkušeností v účasti na společném setkávání. Vyhodnocení připraví p. Janků. Ředitelky se 

pravidelně setkávají, zajišťují si zajímavé semináře, vždy ve vztahu k přenosu zkušeností do 

škol, připravují plán společných akcí a plán financování těchto akcí. 

 

 

4. Plán akcí 

Pro 2. pololetí 2020 bude proveden výběr podporovaných akcí. V současné chvíli není možné 

PS s výstupem podporovaných akcí seznámit, neboť nemáme ještě odezvu od organizátorů 

akcí s původním termínem v době nouze a také ještě finišují náměty ze strany PS. Předpoklad 

sdělení žadatelům do konce června t.r. 

 

5. Informace k eduzměně 

V rámci projektu Nadačního fondu EDUZMĚNA byl LAG Podralsko osloven s nabídkou 

realizace grantového programu ve výši 200 tis. Kč pro region Nový Bor s podmínkou témat v 

souladu s cíli Eduzměny. Předpoklad témat mentoring pro vedení škol / strategické plánování 

škol/ jiné formy hodnocení. 

 

6. Informace k situaci ve školách v době koronaviru/ příprava sebehodnotící zprávy 

D. Strnadová seznámila PS s výsledky průzkumu mezi pedagogy / členy PS ohledně práce 

pedagogů v době koronaviru – různorodost přístupu škol k řešení výuky on-line, rozdílné 



 

                                                                                                        

programy i dle pedagogů. S výstupy byli také seznámeni členové ŘV. (Prezentace přílohou 

zápisu.) 

 

7. Termín dalšího setkání:  

čtvrtek 24. září 2020 od 10 hod opět na Obecním úřadě v Zahrádkách u České Lípy. 


