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: Základní umělecká škola, Žandov
Datum a Čas: 23. 9. 2020, od 16 do 18 hod
Přítomni: dle prezenční listiny

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

Odsouhlasení programu
Finanční podpora MAP aktivitám ZUŠ a malotřídek pro 2. pol. 2020
Projednání evaluace akcí za rok 2019 – Sloupský tyjátr
Newsletter
Termín příštího setkání

1. Program pracovní skupiny byl schválen.
2. Finanční podpora MAP aktivitám ZUŠ a malotřídek pro 2. pol. 2020
Ohledně ZUŠ Tour 2021 – spolupráce všech ZUŠ – jaro 2021 (březen) – 18000 Kč vč.
dopravy
Malý umělec (ZUŠ a MŠ Doksy) – předpoklad - bude od září 20 pokračovat - ano
Okresní čtyřručka (všechny ZUŠ) – květen 2021
Vynášení Morany –v r. 2021, březen
Sloupský tyjátr 2021 – upřesní jednání malotřídek dne 30.9.
Jazzový workshop 25.-28.5.2021 – 25 000 Kč ZUŠ Česká Lípa (přesun z jara 2020)
Oblastní přehlídka recitátorů MŠ i ZŠ (ZŠ Prysk) – pošlou 30.9.
ZUŠ BERK – 20.-21.4. -4500 Kč přesun z 2020
ZŠ Lada – jarní tvořivá dílna – jaro 2020 (březen)

3. Evaluace
Pracovní skupina projednala hodnocení 2. akce:
Malotřídky – Sloupský tyjátr 2019 – připravila paní Burdová, akce 15.5.2019, účast 13
malotřídních škol, Lesní divadlo ve Sloupu, dotazníkové šetření – odpověď 54%
účastných škol, téma klasické pohádky, podpora lidových zvyků, organizace výborně,
rozvoz dopravy byl hodnocen nedostatečně, dlouhá čekací doba po skončení – lépe
promyslet svozový plán – akce splnila stanovené cíle
4. Newsletter akcí ZUŠ
V aktuální době není relevantní jeho příprava. Předpoklad s ohledem na vývoj situace
příprava – jak realizovat akce, bude-li opět uzávěra škol? – informace o zajištění distanční
výuky a zájem – téma výuka s Covidem a jak jsme připravení nyní – do 15.10. všichni pošlou
podklady (ZUŠ) a do 31.10. zpracuje vedoucí PS – poté zveřejnění na webu ZUŠ i MAP.
5. Termín příštího setkání: čtvrtek, 12. 11. 2020, místo bude upřesněno.
V České Lípě, dne 23.9.2020
Zapsala: Milena Nováková

