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Aktualizace Strategického rámce MAP Českolipsko a Novoborsko II 
Od začátku projektu je evidováno cca 300 investičních záměrů zapojených organizací. Při první 

aktualizaci, která proběhla na jaře roku 2019, byly některé záměry vyřazeny, protože se nerealizovaly, 

u některých realizace již proběhla a u ostatních byl posunutý očekávaný termín realizace. Řídící výbor 

ale na návrh Odborného týmu aktualizovanou verzi neschválil z důvodu nedostatku informací. Během 

léta a začátku podzimu 2019 proběhlo druhé kolo aktualizace, při kterém byla sesbíraná veškerá 

potřebná data a dne 25.9.2019 byla aktualizovaná verze Strategického rámce Řídícím výborem 

schválena. 

Od 5.2.2020 znovu probíhá aktualizace se změnou v postupu při komunikaci se zapojenými 

organizacemi. Ze strany Realizačního týmu byli osloveni pouze zřizovatelé ZŠ, MŠ, ZUŠ a ostatních 

organizací, kteří následně sami komunikovali přímo s řediteli a informace včetně nově zařazených 

investičních záměrů konzultovali spolu. Požadovány byly tyto informace: 

 Očekávané náklady, 

 předpokládaný termín realizace, 

 soulad s cílem MAP, 

 fáze realizace projektu. 

Rada města Česká Lípa plánovala dne 17.3.2020 schůzi, na níž se mělo projednávat zařazení nových  

investičních záměrů škol, jejichž zřizovatelem je Česká Lípa. Z důvodu nařízení vlády o omezení 

volného pohybu osob byla schůze odložena na měsíc duben.  



Aktualizace Akčního plánu  

 Osloveni ředitelé organizací 

 Aktualizováno na 18 měsíců počínaje lednem 2020 

 Aktivity seřazené podle priorit a cílů MAP 

 Investiční a neinvestiční akce organizací 
◦ Investiční záměry ze SR 

◦ AP zahrnuje „měkké“ aktivity – kroužky, předávání zkušeností, 

vzdělávání pedagogů… 



Aktualizace dokumentu MAP 

 Proběhlo: 

 Shrnutí klíčových poznatků 
 Přehled problémových oblastí 
 Přehled prioritních oblastí 
 Popis priorit a cílů MAP 

◦ Investiční a neinvestiční záměry 

 Struktura a komunikační postupy 
◦ Řídící výbor 

◦ Administrativní a odborný tým MAP 

 

 Nutno realizovat: 

 Popis potřeb škol – potřebujeme od všech škol! 
 Aktualizace analytické části dokumentu 
 
Analytickou část máme zaměřit na „tvrdá“ data ze škol a připravovanou Strategii vzdělávací 
politiky 2013+, resp. její cíle. 

 

 
 



Agregovaný popis potřeb škol 

 Cíl zpracování 
◦ Přenos reálných potřeb ze škol do plánu v území MAP 

◦ Plánování aktivit ve školách s ohledem na prioritní témata MAP  

 Data z dotazníků rozeslaných na podzim 2018 

 Hodnocení úspěchu ve 4 hlavních oblastech 
◦ Čtenářská gramotnost 

◦ Matematická gramotnost 

◦ Rozvoj potenciálu žáků v jiných oblastech 

◦ Další potřeby rozvoje školy 

Aktuální Popis potřeb bude nutno vyplnit do konce roku 2020! 

V něm byste měli brát v potaz zejména předešlý Popis potřeb 
škol z r. 2018 a vyhodnocení dotazníků MŠMT z realizovaných 
Šablon! 

 

 
 



Agregovaný popis potřeb škol – 

vyhodnocení údajů z r. 2018 – 2019: 

ČG – úspěch 

35% 

26% 

31% 

8% 

spolupráce s knihovnou

akce spojené s gramotností, literaturou a čtením

účast na soutěžích a olympiádách

jiné odpovědi



ČG – možné zlepšení 

28% 

33% 

12% 

27% 

komunikace mezi třídami

motivace k zapojení dalších aktérů - rodiče

sdílení zkušeností s jinými školami

jiné odpovědi



ČG – potřeba pomoci 

34% 

21% 

40% 

5% 

vybudování prostoru  pro rozvoj (knihovna, studovna)

nákup pomůcek, knih, vybavení školní knihovny

financování akcí

jiné odpovědi



MG – úspěch 

17% 

24% 

32% 

27% 

rozvoj matematického a logického myšlení (šachy)

vzdělávání pedagogů (metoda Hejného)

soutěže, olympiády

jiné odpovědi



MG – možné zlepšení 

32% 

28% 

40% 

nákup moderních technologií

spolupráce zš a mš při přestupu dětí

jiné odpovědi



Rozvoj potenciálu – úspěch 

19% 

26% 

27% 

28% 

integrace znevýhodněných žáků

individuální vzdělávání dětí se speciálními potřebami

práce asistentů pedagoga

jiné odpovědi



Rozvoj potenciálu – možné zlepšení 

33% 

17% 

50% 

vznik volnočasových aktivit klima ve třídách jiné odpovědi



Rozvoj potenciálu – potřeba pomoci 

27% 

22% 

10% 

41% 

vzdělávání pedagogů a asistentů ve spolupráci s odborníky

financování a pořízení pomůcek

více asistentů

jiné odpovědi



Rozvoj školy – úspěch 

22% 

19% 

29% 

30% 

renovace prostor tříd a budovy

komunikace a spolupráce pedagogického sboru

soutěže, olympiády

jiné odpovědi



Rozvoj školy – možné zlepšení 

22% 

33% 
10% 

35% 

sdílení zkušeností navýšení kapacity tříd

spolupráce s rodiči jiné odpovědi



Rozvoj školy – potřeba pomoci 

19% 

14% 

40% 

27% 

vzdělávání pedagogů a asistentů technické vybavení

finance jiné odpovědi



Monitoring a evaluace MAP 

 Evaluace, plánované v rámci realizace projektu MAP 

Českolipsko a Novoborsko II 

 Výběr témat na základě Akčního plánu MAP, priorit a 

cílů SR MAP Českolipsko a Novoborsko II a jednání 

pracovních skupin projektu 

 
 

 
 



Evaluační zprávy z evaluací realizovaných na základě 

seznamu plánovaných evaluací budou zpracovány, 

projednávány a vyhodnoceny realizačním týmem 

projektu MAP II, dále pracovními skupinami a 

následně Řídícím výborem MAP Českolipsko a 

Novoborsko II, včetně schválení těchto zpráv ŘV  

v průběhu září až listopadu 2020 



 
 
Zpráva č. 3 o realizaci projektu MAP Českolipsko a Novoborsko 
II, leden 2020,  zahrnovala tyto zpracované podklady a údaje: 
 
 Aktualizaci Strategického rámce MAP Českolipsko a Novoborsko II včetně přílohy 

– Investiční priority  
 

 Agregovaný popis potřeb škol č. 1 
 

 Aktualizaci Akčního plánu MAP Českolipsko a Novoborsko II  
 

 Vypracování Harmonogramu evaluačních aktivit projektu MAP Českolipsko a 
Novoborsko II  
 

 Aktualizaci dokumentu MAP Českolipsko a Novoborsko II   
 



Naplňování indikátorů – ZoR č. 3: 
 
o Počet produktů polytechnického vzdělávání:     82 (82% 

plnění) 
o Počet rozvojových aktivit, vedoucích k rozvoji kompetencí: 

99 (99%) 
o Počet organizací , které byly ovlivněny systémovou 

intervencí: 76 (na konci projektu – školy, organizace zájmového 
a neformálního vzdělávání, spolupracující organizace…) 

o Počet uspořádaných jednorázových akcí: 68 (68 % plnění) 
o Počet platforem pro odborná tematická setkávání: 8 PS 
 
Předkládáme v rámci příloh ZoR: prezenční listiny, zápisy, 
hodnotící zprávy, odkaz na fotodokumentaci, publicitu, soupisky 
realizovaných akcí a aktivit 



Děkujeme za pozornost ! 


