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1. Schválení programu PS 
Jednotlivé body programu PS byl schválen.  

 

2. Obecné 

Na úvod jednání pracovní skupiny se udělalo jako tradičně úvodní kolečko, jak se 

jednotlivým členům pracovní skupiny daří. Všichni se shodli, že momentální celková nálada 

je již velice ubíjející na základě omezení v důsledku vyhlášeného nouzového stavu 

 

3. Bližší informace ke končícímu projektu MAP II a 

k navazujícímu projektu MAP III. 
- s blížícím se koncem projektu MAP II. si všechny skupiny rekapitulují své stanovené cíle 

- v případě, že některé stanovené cíle nebyly naplněny a členové pracovní skupiny se 

shodnou, že se jedná o cíle, na kterých má smysl pracovat, je možné stanovit si a rozpracovat 

tyto cíle v rámci projektu MAP III. 

- z LAG Podralsko bude zaslán dotazník na jehož odpovědích bude vypracován strategický 

dokument, který bude samozřejmě dostupný k nahlédnutí. V rámci tohoto zaslaného 

dotazníku se očekává, že vyplynou jednotlivé potřeby škol, co by bylo dobré doplnit, věnovat 

se tomu, atp. 

- bylo by dobré zachovat spolupráci i v rámci projektu MAP III. a jako odměna pro členy je 

možné absolvovat workshopy, školení, atp. 

- v rámci projektu MAP III. dojde ke sloučení jednotlivých pracovních skupin (EVVO, 

MATEMATIKA, POLYTECHNIKA) 

- pracovní skupiny si mohou navrhnout akce, které si budou samy organizovat (BUKVICE, 

BUKVIČKA), (v případě schválení i možnost finančních prostředků) 

- !!!! POSLEDNÍ DOKLADY K VYÚČTOVÁNÍ JE NUTNÉ DODAT DO 1. POLOVINY 

KVĚTNA 2021!!!! 

 

4. Uplynulé akce, připravené akce 
- „Učíme se venku“- akce proběhla v říjnu 2020, velice spokojené ohlasy, snaha o uspořádání 

další „Učíme se venku 2“ – snaha o termín buď koncem dubna 2021 nebo začátkem května 

2021 (aby byla dodržena podmínka stanoveného termínu na vyúčtování do 10. 5. 2021). 

Místo: DDM Smetanka, Lektorka: pí. Hopová 

- Bukvička MŠ – za momentální situace není možné akci uspořádat (přísný zákaz míchání 

dětí ze školek), možno přesunout do MAP III.. Akce je celá připravena, i finanční rozpočet je 

stanoven na výši: 15.000,-Kč 

-EKOHRÁTKY -info o konání bude u paní O. Koutné 

- Den Země, barevný týden – bude uskutečněno, ale pouze v rámci MŠ Bratří Čapků 

- sázení jabloní – akce proběhla, ale pouze v komorním duchu 



 

                                                                                                        

- EVVO programy – v lednu 2021 neprobíhalo nic, momentálně na únor 2021 jsou už 

nasmlouvané akce 

- Seminář – je možné zorganizovat online seminář za účelem výměny zkušeností, bližší 

seznámení se s používanými aplikacemi. Geopark Ralsko spolupracuje s Technickou 

univerzitou v Liberci. Je tedy možnost domluvit školení se začínajícími pedagogy TU, nebo 

Česká geologická služba nabízí také možnost seminářů. Možnosti: zjistí Lenka Mrázová 

- lze zafinancovat z finančních prostředků MAP II. 

- ZŠ Zákupy – zjistí se, o co by byl zájem i pro I. stupeň 

 

5. Rekapitulace stanovených cílů 

Stanovený cíl Splněno/nesplněno Poznámka 

Inspirace a inovace Splněno 

Probíhalo 

„Google učebna“ – možnost 

sdílení zkušeností přes 

sdílené dokumenty. Nakonec 

možnost sdílení dokumentů 

přes LAG Podralsko 

(možnost sdílení zkušeností, 

zdroj informací, kalendář 

akcí) 

- myšlenka Burza nápadů – 

později vznik „BUKVICE“ 

a její realizace v roce 2019, 

příprava podobné akce pro 

školy „Bukvička“ (bohužel 

nerealizována vzhledem 

k pandemii COVID). 

Provázanost EVVO a ŠVP 

(školní vzdělávací 

programy) 

Nesplněno 

Spíš si rozvíjely jednotlivé 

organizace samy - pracovní 

skupina doporučila postup. 

Zapojení dalších odborných 

organizací 

Splněno, ale dalo by se 

rozvíjet 

Ekoporadna Orsej zapojena 

do spolupráce (člen pracovní 

skupiny),Vojenské lesy ČR 

– vědí o možnostech 

spolupráce, někdy i 

spolupráce probíhala, ale 

mohla by být více intenzivní 

(cíl v MAP III.). MŠ Bratří 

Čapků mají perfektní 

zkušenost s lesními 

pedagogy z VLČR 

 Přenos informací o EVVO 

skupině a akcích MAP II. na 



 

                                                                                                        

krajské skupině EVVO KÚ 

Libereckého kraje 

Financování Splněno 

Školy se naučily využívat 

finanční možnosti ze Šablon. 

Možnosti získávání 

finančních prostředků i 

z nadačních fondů, ale 

musela by si jednotlivá MŠ 

nebo ZŠ zpracovat sama 

Podpora dlouhodobé 

spolupráce 
Splněno 

EVVO programy probíhaly 

v různých školách po celém 

regionu poměrně 

rovnoměrně, až na dobu, 

kdy vypukly problémy 

s pandemií COVID. 

Podepsány memoranda o 

spolupráci mezi školami a 

organizacemi EVVO. ZŠ 

Zákupy- jednotlivé 

organizace nabízející EVVO 

programy jsou značně 

přetížené, nebyla moc 

možnost se na programy 

dostat. 

DVVP učitelů a lektorů v 

rámci EVVO 
Splněno 

„Učíme se venku“ 

Provázanost EVVO a 

Polytechniky s místem 
Splněno 

Provázanost s místem, kde 

žijeme – převést jako cíl do 

MAP III. 

 

6. Termín dalšího setkání pracovní skupiny 
- 27.04. 2021, 16:00-18:00 – v případě osobního setkání v MŠ Bratří Čapků, Česká 

Lípa 


