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1. Program pracovní skupiny byl schválen. 
 

2. Finanční podpora MAP aktivitám ZUŠ a malotřídek pro 2. pol. 
2020 – (5) 2021 

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  
- dokončena 

4. Co je potřeba z MAP Českolipsko a Novoborsko II. 
- probíhá příprava a organizace vánočních akcí, vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu a 

s ním souvisejícími omezeními je domluveno, že bude-li to možné, akce se uskuteční a 

upřesnění potřeb proběhne těsně před jejím konáním. 

-možnost posunutí některých připravovaných akcí až na jaro 2021 

- ZŠ i ZUŠ se v návaznosti na stávající situaci přizpůsobily a snaží se vymýšlet výstupy na 

vánoční tématiku (nahrávání cd, atp.) 

 

5. MAP Českolipsko a Novoborsko III. 
- jedná se o překlenovací dobu k MAP Českolipsko a Novoborsko IV. 

- bylo by ideální zachovat vzájemnou spolupráci mezi školami, pedagogy v tomto 

období, aby se dalo navázat na MAP Českolipsko a Novoborsko IV. 

- i v období MAP Českolipsko a Novoborsko III. Budou podporovány akce, na kterých 

se pracovní skupina shodla, že jsou důležité, užitečné, atp. 

- propojení některých pracovních skupin z důvodu podobných témat, problematiky, atd. 

- pravidelné scházení se 4x do roka 

6. MAP Českolipsko a Novoborsko II. 
- Zhodnocení přínosů, výstupů, co by mělo být i v budoucnu zachováno, výhledové 

závěry, atd.  v květnu 2021 

- Stanovení, kdo bude chtít spolupracovat i v navazujícím projektu v pracovních 

skupinách 



 

                                                                                                        

- Vyjádření popisu potřeb (každá škola) 

- Toto téma se bude řešit na jarní schůzce pracovní skupiny 

 

7. Zhodnocení distanční výuky, příprava virtuálních koncertů 
- Nutnost kontaktu 

- Zajímavé zkušenosti, nabytí nových zkušeností 

- Kreativita při tvoření, příprava vysvětlování 

- Poměrně náročné na sehrání se (zpěv, choreografie, …) 

- Efektivní výuka 

- Z nahrávek se budou tvořit CD 

- I přes nepříznivé podmínky, se dá říci, že je tato situace ve smyslu nabývání nových 

zkušeností i přínosná, neboť se využívají ve větší míře moderní technologie. Žáci a 

rodiče se aktivně podílejí na tvorbě on-line prezentace – posílají nahrávky, a většinou 

souhlasí s jejich zveřejňováním – mají radost z možnosti ukázat, co se naučili.  

8. Možnost finanční výpomoci 
- V případě, že budou naplněny podmínky 

o Výstup z akce (nahrávka, video, atd.) 

o Četnost shlédnutí 

o Přínos pro děti, přínos pro vyučujícího 

o Nezapomenout na publicitu! 

o Odkaz či print screen, kde se toto všechno dá dohledat 

- Je možné přispět např. na technické zpracování videa, nahrávky, atd. 

- Možnost finanční výpomoci na účast školení na ovládání programů na zpracování 

nahrávek, videí, na školícího lektora či na příspěvek na  nákup programu (úkol: bližší 

informace zjistí Hana Jungmannová, DiS) 

- ZŠ Šluknovská – snaha o akci „Vánoční dílna“, vzhledem k nepříznivé době by bylo 

užitečné ji udělat v online verzi, tzv, recept na vytvoření si produktu z věcí, co jsou 

běžně doma dostupné. Pokud tato akce bude někde zveřejněna a naplní výše uvedené 

požadavky, je pravděpodobné obdržet finanční podporu z MAP 

 

9. Ostatní 
- Během jednání pracovní skupiny proběhla i výměna zkušeností, jak zpracovat, 

uveřejnit online výstavy (v jakých programech jednotlivé ZUŠ pracují) 

- V jakých zdarma dostupných programech se dají zpracovávat zvukové stopy 

 

10. Termín příštího setkání: středa dne 18. 2. 2021 16, místo bude upřesněno 

 

V České Lípě, dne 12. 11. 2020 

Zapsaly: Eva Kolocová a Milena Nováková  

 

 


