
Vážení koordinátoři projektu MAP Českolipsko a Novoborsko II, 
 
Vzhledem k současné situaci a s ní souvisejícím zrušením našeho pravidelného setkání si dovolujeme 
zaslat Vám v příloze několik prezentací, abyste se seznámili alespoň touto formou s tím, co již bylo 
zrealizováno a co je nutné v příštích měsících realizovat. 
V prezentacích je stručně a přehledně obsažen celý program, který byl plánovaný na naše setkání:  
Prezentace Informace pro koordinátory_03_2020: 

1) Informace k podané ZoR č. 3 (plnění indikátorů projektu)   

2) Podpora škol v plánování - Popisy potřeb jednotlivých škol 

3) Aktualizace Strategického rámce MAP Českolipsko a Novoborsko II včetně přílohy 
Investičních záměrů MAP 

4) Průběžná sebehodnotící zpráva MAP – budeme řešit v květnu až červnu 2020, víme, že nyní 
není vhodný čas na realizaci dalšího šetření. 

Prezentace Info z PS_03_2020: 

5) Informace z jednání pracovních skupin  

6) Harmonogram realizace jednotlivých evaluací  

Prezentace projektu SYPO_MAT_ČJL: 

7) Různé – informace z kabinetů SYPO 

Další důležité informace a naše prosba směrem k Vám: 

1) Akce, které z důvodů epidemie koronaviru a s tím spojeného vyhlášení nouzového stavu a 
uzavření škol byly schváleny k realizaci na období březen – červen 2020 a nemohly být 
realizovány, lze přesunout na podzim 2020 nebo nahradit jinými akcemi. 

Prosíme tedy všechny, jichž se to týká, aby se ozvali s informací, zda budou akci přesouvat 
nebo navrhnou jinou akci na termín září – prosinec 2020. 

Současně nám zasílejte Vaše požadavky na akce, které máte zájem realizovat s podporou 
projektu MAP v období 09 – 12.2020! 

Informace nám zašlete nejpozději do 29.5.2020, aby mohl realizační tým projednat, které akce 
budou podpořeny a připravit plán akcí s jejich financováním! Využijte prosím tabulku, kterou 
najdete zde: http://map-cl-nb.cz/odkazy/formulare-pro-koordinatory/ (Tabulka upřesnění akcí). 

2) Víme, že jste v současné době „zahlceni“ emaily od různých organizací, telefonickými 
rozhovory a někteří i přímou návštěvou ČŠI. Všichni mají jediný cíl – zjistit, jak v současné 
době pracujete se žáky, jaká je spolupráce s rodiči, jaké technologie nebo pracovní postupy 
využíváte při práci „na dálku“. Bohužel i nám byla tato povinnost zjistit výše uvedené 
uložena. Nechceme Vás ale skutečně obtěžovat dalšími dotazníkovými šetřeními. Proto Vás 
prosíme – pokud jste např. od NPI nebo jiné organizace obdrželi a vyplnili podobně 
zaměřený dotazník, pokud to pro Vás není velký problém, pošlete nám Vaše odpovědi. Je 
tomu tak skutečně z toho důvodu, že Vás nechceme i my nadměrně zatěžovat! 

3) Pokud Vám můžeme i my prostřednictvím projektu MAP II a našeho realizačního týmu být 
nějak nápomocni, určitě neváhejte a ozvěte se na kterýkoliv z našich e-mailů, uvedených 
zde: http://map-cl-nb.cz/map/kontakty/ . 

Vážení koordinátoři, děkujeme Vám předem za Vaši spolupráci a přejeme Vám, abyste hlavně 
vydrželi zdraví v této nelehké době! Přejeme Vám pevné nervy a trpělivost při Vaší práci! 

 

S pozdravem 

 

PhDr. Dagmar Strnadová, Ing. Milena Nováková, Bc. Barbora Váradiová, Bc. Veronika Váradiová a 
další pracovníci realizačního týmu MAP Českolipsko a Novoborsko II 
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