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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU 

projektu MAP Českolipsko a Novoborsko II 

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

Místo: Zahrádky, prostory bývalé Sokolovny 

Datum a čas: 9. 6. 2020, 10:00 – 12:00 hod 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Program: 

1) Přivítání a prezence účastníků 

2) Realizace projektu v uplynulém období vzhledem k pandemii koronaviru a školy v době 

pandemie, způsob výuky na školách - seznámení s výsledky šetření mezi členy pracovních 

skupin 

3) Aktuální informace z projektu KAP LK - Ing. Leona Patočková, hlavní manažer projektu 

Krajský akční plán Libereckého kraje 

4) Projednání a schválení SR MAP Českolipsko a Novoborsko II 

5) Projednání dosud předaných evaluačních zpráv jednotlivých pracovních skupin 

6) Sebehodnotící zpráva MAP Českolipsko a Novoborsko II 

7) Závěr, diskuze 

1) Přivítání a prezence účastníků 

PhDr. Dagmar Strnadová přivítala všechny účastníky jednání ŘV a stručně představila 

jednotlivé body, které byly součástí programu. Na začátku programu rovněž poděkovala ZŠ a 

MŠ Okna za  jejich práci v období pandemie Covid 19. 

2) Realizace projektu v uplynulém období vzhledem k pandemii koronaviru, školy v 

době pandemie, způsob výuky na školách - seznámení s výsledky šetření mezi členy 

pracovních skupin. 

Členové PS ze zapojených škol byli jako vzorek škol osloveni s krátkým dotazníkem. 

Odpověděly tyto školy: ZUŠ Doksy, ZŠ a MŠ Polevsko, ZŠ náměstí Míru Nový Bor, ZŠ a 

MŠ Kamenický Šenov, ZŠ Arnultovice, ZŠ a MŠ Kunratice, ZŠ Kravaře, ZŠ Brniště, ZŠ 

Lada, ZŠ Špičák, ZŠ Zákupy. Odpovídali na tyto otázky: 

1. Jakou formou nyní probíhá výuka a zkoušení? 

2. Jaké technologie / programy / aplikace jsou využívány? 

3. Jak se daří komunikace s učiteli, žáky a jejich rodiči? 

4. Jak zvládají výuku slabší žáci a žáci ze sociálně vyloučených lokalit? 

5. Jaké jsou největší problémy, s nimiž se v dané situaci potýkáte? 

6. Co by vám v této situaci pomohlo nejvíce? 
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Školy na tyto otázky odpovídaly víceméně jednotně, na odpovědích se shodovaly. Školy se 

snaží využívat IT technologie k realizaci on-line výuky, dále také e-maily. Většinou se daří 

zapojovat všechny žáky. Výuka tímto způsobem je velmi náročná na přípravu i následné 

vyhodnocení. Uvítali by otevření škol, podporu od rodičů, větší znalost IT technologií. 

Pomohly jim i virtuální konference, pořádané AVE media.  

3) Aktuální informace z projektu KAP LK - Ing. Leona Patočková, hlavní manažer 

projektu Krajský akční plán Libereckého kraje 

Ing. Leona Patočková poděkovala za spolupráci při předávání informací mezi MAP a KAP. 

Členové ŘV byli upozorněni na seznam přeložených akcí KAP, které jsou zaznamenány na 

„infokartách“, které jsou dostupné na KAP facebookových stránkách. Členové byli osloveni 

s tím, že je možné jim infokarty zaslat e-mailem v případě jejich zájmu.  

Členové byli seznámeni také s tím, že se nyní schyluje k takzvané přechodné fázi akčního 

plánování v území. Postupy pro realizaci jsou tedy stále v řešení a rozpracované. 

K nahlédnuté by měly být na konci měsíce září 2020.  

V rámci tohoto bodu proběhlo také seznámení s informací, že realizace NAKAP bude 

probíhat od 1. 12. 2020. Na příští setkání řídícího výboru tedy dorazí zástupci tohoto projektu 

s podrobnějšími informacemi o budoucí spolupráci mezi školami a NAKAP. Pokud mají již 

školy podněty, které by NAKAP rády předaly, byly vyzvány k tomu, aby kontaktovaly hlavní 

manažerku projektu Krajský akční plán Libereckého kraje  - Ing. Leonu Patočkovou.  

4) Projednání a schválení SR MAP Českolipsko a Novoborsko II 

Byla představena aktualizace SR MAP Českolipsko a Novoborsko II, kdy byl 

realizován:: 

 Sběr dat v průběhu února, března a dubna 2020 

 Kontaktování zřizovatelů škol a organizací 

 Zahrnuty pouze investiční záměry – neinvestiční přesunuty do AP 

 Dohromady cca 300 záměrů na území ORP ČL a NB 

 5 požadovaných informací 

◦ Název záměru 

◦ Očekávané náklady 

◦ Očekávaný termín realizace 

◦ Vazba na IROP 

◦ Soulad s cíli MAP II 

Organizace, jejichž zřizovatelé nezareagovali, mají ponechané info z podzimu 2019. 

Území ORP ČL 

 Ukončeno 33 

 Probíhá 43 

 Vyřazeno 3 

 Nově 25 

Území ORP NB 



 

Název a registrační číslo projektu: MAP Českolipsko a Novoborsko II 

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

 

 Ukončeno 15 

 Probíhá 8 

 Vyřazeno 7 

 Nově 5 

 

Usnesení:  

Členové ŘV souhlasí s aktualizací Strategického rámce MAP Českolipsko a Novoborsko II. 

Pro: 17     Proti: 0    Zdržel se: 0 

5) Projednání dosud předaných evaluačních zpráv jednotlivých pracovních skupin 

Každá z pracovních skupin měla za úkol evaluovat vybranou aktivitu. Vybrané aktivity byly 

popsány v Harmonogramu evaluace aktivit projektu. Ing. Milena Nováková seznámila ŘV se 

současným stavem evaluačních zpráv: 

 PS pro financování - Sdílení zkušeností ředitelů malotřídních škol – využitelnost 

sdílených poznatků. Evaluace akce proběhne na příštím setkání, které se koná ve 

čtvrtek 11. 6. 2020 od 10:00 v zasedací místnosti OÚ v Zahrádkách u České Lípy. 

 PS ke čtenářské gramotnosti a rozvoji potenciálu každého žáka - Workshop Jak 

udělat školní časopis  

Dotazníkové šetření / pedagogové ZŠ; Odpověď 5/6 

Pozitiva: přínos, zajímavé téma, zájem dětí 

Negativa: chybí společný výstup, malá časová dotace 

 PS k matematické gramotnosti a rozvoji potenciálu každého žáka - Hello Smart – 

matematika pro pedagogy 

Dotazníkové šetření / pedagogové ZŠ; odpověď 7/13 

Pozitiva: zavedení LAB do výuky, inspirace i do ostatních předmětů vedle Ma 

Negativa: ne vždy mají žáci ve třídách vybavení, pedagog zařazuje nejčastěji 1x do 

měsíce 

 PS pro rovné příležitosti - Autismus – charakteristika dětí s PAS a jejich zohlednění 

v předškolním zařízení pro pedagogy předškolních zařízení 

Dotazníkové šetření / pedagogové; Odpověď 19/22 

Pozitiva: praktičnost, zkušenosti lektorek, praktické videoukázky, pomůcky 

 PS aktivní používání cizího jazyka - konference Erasmus +  

Evaluace akce proběhne na příštím setkání, které se koná ve čtvrtek 17. 9. 2020 od 

16:00 hodin. 

 PS EVVO - Geopark Ralsko - vyhodnocení úspěšnosti / efektivity EVVO programů/ 

rok 2019 

Dotazníkové šetření/ ZŠ, MŠ; Odpověď 10 ZŠ/MŠ 

Pozitiva: vhodná forma výuky zážitkem pro děti a žáky, otevření evvo témat a 

přiblížení úměrně věku a porozumění, celkový pozitivní dopad na rozvoj a vnímání 

dětí a žáků o přírodě na příkladech kolem nás 

 PS Polytechnika -Vex IQ Cup přehlídka – robotika  

Dotazníkové šetření / pedagogové; Odpověď 7/7 
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Pozitiva: motivace pro aktivizaci žáků, zapojování moderních technologií/robotiky do 

výuky, zájem o další setkávání a propojování, zájem o porovnávání znalostí a 

dovedností. 

 PS sociální a občanské kompetence - Konference Právo, děti, kriminalita 

Dotazníkové šetření/pedagogové; Odpověď 21 

Pozitiva: odbornost přednášejících, jejich osobní zkušenost s řešením kriminality dětí 

a mládeže, propojení a vazba lektorů do škol/třídních kolektivů 

Negativa: místo konání/ Jiráskovo divadlo 

 PS rozvoj kulturního povědomí a vztahu k místu - Malotřídky – Sloupský tyjátr – 

v přípravě;  

ZUŠ – Flautoškolka  

Dotazníkové šetření/pedagogové = účastníci; Odpověď 10/10 

Pozitiva: nová metodika výuky hry na flétnu pro pedagogy, nová inspirace, konkrétní 

návod 

Negativa: nízký počet zúčastněných proti předpokladu 

Členové ŘV MAP Českolipsko a Novoborsko II berou na vědomí Evaluační zprávy 

vybraných aktivit projektu MAP Českolipsko a Novoborsko II a ukládají RT a PS 

financování dopracovat do těchto zpráv i finanční stránku realizovaných aktivit ve vazbě na 

jejich využití v praxi a počet účastníků. 

6) Sebehodnotící zpráva MAP Českolipsko a Novoborsko II 

Ve druhé průběžné sebehodnotící zprávě byly vyhodnoceny tyto okruhy: 

Uspořádání účastníků v projektu, jeho vedení a klíčoví aktéři - Řídící výbor, 8 pracovních 

skupin a Realizační tým 

Aktivity projektu 

• Spoluprací koordinátorů z jednotlivých škol a návrhy těchto škol k realizaci aktivit v 

souladu s indikátory projektu 

• Navrhovanými výstupy pracovních skupin – tedy návrhy aktivit jednotlivých 

pracovních skupin (+ příklady aktivit, v přílohách všechny aktivity) 

Výstupy, očekávané výsledky, udržitelnost 

Řízení projektu 

Rozvoj a aktualizace MAP:  

- Průběžná aktualizace dokumentu MAP II (do prosince 2019) 

- Zpracovávání Agregovaného popisu potřeb škol – v únoru 2019 představena ŘV MAP 

II pracovní verze dokumentu, na které se dále pracuje ve spolupráci s jednotlivými 

koordinátory škol (průběžně po celé období realizace) 

- Harmonogram evaluace vybraných aktivit projektu, vlastní evaluace a její 

projednávání PS, RT a ŘV 
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- Aktualizace Akčního plánu na dalších 18 měsíců realizace projektu (prosinec 2019) 

- Aktualizace Strategického rámce MAP Českolipsko a Novoborsko II (květen – červen 

2020) 

Evaluace a monitoring MAP 

Implementace MAP 

Implementace MAP Českolipsko a Novoborsko probíhá průběžně od září 2018. Proběhla řada 

pilotních aktivit, navržených jednotlivými pracovními skupinami, ale na základě memorand o 

spolupráci a společných jednání s koordinátory škol probíhají i aktivity, navrhované 

jednotlivými školami vždy ve vazbě na strategický rámec a indikátory projektu.  

Osvědčila se zejména: 

a) pravidelná setkávání RT a pravidelná setkávání se všemi koordinátory projektu z 

jednotlivých škol. Aby bylo dosaženo maximální účasti koordinátorů, jsou vždy na tato 

setkání uvedeny dva termíny a koordinátoři mají možnost vybrat si pro ně vhodnější termín.  

b) zveřejňování veškerých dokumentů a zápisů na webu projektu 

c) pravidelné předávání informací jak v rámci pracovních skupin, tak i mezi těmito skupinami 

a následně řídícímu výboru MAP 

d) e-mailová komunikace se členy pracovních skupin a koordinátory škol, připomínkování 

zápisů, pravidelná neustálá aktualizace kontaktů 

e) využití facebooku jako rychlého sdělovacího prostředku při distanční výuce a při sdílení 

zkušeností s tímto typem výuky 

Usnesení: 

Členové ŘV souhlasí se druhou Průběžnou sebehodnotící zprávou projektu MAP Českolipsko 

a Novoborsko II. 

Pro: 17     Proti: 0    Zdržel se: 0 

7) Závěr, diskuze 

V rámci diskuze bylo zodpovězeno několik dotazů: 

1) jsou do SR zahrnuty všechny organizace anebo pouze ty, které jsou zapojeny v projektu 

MAP Českolipsko a Novoborsko II ? 

Na tento dotaz bylo odpovězeno, že do SR, který zahrnuje investiční záměry,  jsou zahrnuty i 

ty organizace, které do projektu MAP Českolipsko a Novoborsko II nejsou zapojeny.  

2) Jak dlouho musí ve SR zůstat realizované investiční záměry?  

Bylo zodpovězeno, že projekt, realizovaný prostřednictvím dotací EU, musí v dokumentu 

zůstat po dobu 5 let udržitelnosti, tedy i po své realizaci! 

V Zahrádkách, dne 9. 6. 2020                                                    Zapsala: Bc. Barbora Váradiová 


