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: on-line Google Meets
Datum a Čas: 20. 5. 2020 od 16 do 17 hod
Přítomni: dle prezenční listiny

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Odsouhlasení programu
Informace z doby nouzového stavu a návrat k výuce
Finanční podpora MAP aktivitám ZUŠ a malotřídek pro 2. pol. 2020
Projednání evaluace akcí za rok 2019
Newsletter
Termín příštího setkání

1. Program pracovní skupiny byl schválen.
2. Informace z doby nouzového stavu a návrat k výuce
- Návrat pedagogů v různém stadiu
- Návrat žáků ne v plném počtu
- Zahájení výuky s omezením, či odklad dechové nástroje, sbory (ZUŠ Žandov),
nastavení hygienických požadavků
- Snížení provozní dotace ze strany zřizovatele
- Práce v době nouzového stavu 3. Finanční podpora MAP aktivitám ZUŠ a malotřídek pro 1. pol. 2020
Rekapitulace akcí ZUŠ a PS pro 1. pololetí 2020:
Ohledně ZUŠ Tour2020 – bude řešeno v rámci ředitelů ZUŠ
Malý umělec – předpoklad - bude od září 20 pokračovat
Okresní čtyřručka – nebude od konce r. 2020
Vynášení Morany – bude až v r. 2021
Návrhy na akce pro druhé pololetí (září – prosinec) zpracovat do konce května a zaslat
týmu MAP.
Akce za jednotlivé ZUŠ řešeny individuálně mezi MAP a ZUŠ.
Akce ZUŠ Mimoň budou řešeny individuálně v MAP
Malý umělec (ZUŠ Doksy) – předpoklad - bude od září 20 pokračovat
Informace o záměru Vrstevnického vzdělávání PS pro čtenářskou gramotnost – nabídka
spolupráce.
S ohledem na aktuální a postupný návrat je plán akcí nejasný, stále se očekává na vývoj situace
(druhá vlna pandemie?) a stav ve školství.
4. Evaluace
Pracovní skupina projednala hodnocení akce:
1) ZUŠ-Flautoškolka (18.5.2019) – také v hodnocení důvodů, proč byla nízká účast,
předpoklad 20 účastníků, skutečnost 10 osob
Evaluace akce je zpracovaná paní Jungmannovou, vyhodnocení dotazníku, nadšení
z lektorky pí Šťastné ohledně metodologie výuky hry na 5-ti dírkovou flétnu. Hledány
důvody pro nízkou účast – víkendový termín, celková vytíženost pedagogů, široká
nabídka vzdělávání, úzká profilace kurzu, předávání informací o vzdělávání. Přínos pro
CS je hodnocen – velmi přínosný, nová inspirace, motivace k práci s dětmi,.
V současné chvíli není plánováno opakování daného semináře hry na flétnu, ale bude
otázkou mezi ZUŠ a MŠ a ZŠ, zda bude zájem o další úzce specifický seminář umělecké
výuky.
2) Malotřídky – Sloupský tyjátr 2019 – připravuje paní Burdová – bude rozeslán PS

5. Newsletter akcí ZUŠ
V aktuální době není relevantní jeho příprava. Předpoklad s ohledem na vývoj situace
příprava v září t.r.
Na příštím setkání přenos informací o akci Sloupský tyjátr (paní Hofmanová) a akci
ZUŠ tour? (Paní Trnková Krchňáková). Trvá úkol na osobní setkání PS
6. Termín příštího setkání: středa dne 23. 9. 2020 16 -18 v ZUŠ Žandov
V České Lípě, dne 20.5.2020
Zapsaly: Milena Nováková a Hana Jungmannová

