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Priorita 1 Rozvoj infrastruktury školských zařízení 

Cíl 1.1 Modernizace výukových prostor 

Opatření 1.1.1 Modernizace odborných učeben 

Popis cíle opatření 

Cílem je zvýšit kvalitu vzdělávání prostřednictvím modernizace výukových prostor a zajistit adekvátní 

vybavení všech odborných učeben vzdělávacích zařízení dle aktuálního seznamu potřeb investičních 

záměrů a prostřednictvím modernizace výukových prostor dosáhnout zvýšení kvality vzdělávání.  

V souvislosti s inkluzí je vhodné pořízení pomůcek a kompenzačních pomůcek pro žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami. Z provedených analýz a šetření vyplývá, že vybavení škol v oblasti klíčových 

kompetencí je na různé úrovni.  

Popis plánovaných aktivit (včetně případných projektových záměrů) vedoucích k naplnění cíle 

Konkrétní aktivity i projektové záměry školská zařízení definovala při přípravě Strategického rámce 

MAP Českolipsko a Novoborsko II, příloze Investiční záměry a ve stanovení Střednědobé vize rozvoje 

vzdělávání do roku 2023.  

V rámci zjišťování plánovaných záměrů základních a mateřských škol na území ORP Česká Lípa a ORP 

Nový Bor bylo zjištěno, že nejvíce škol má v plánu modernizovat učebny pomocí drobných stavebních 

úprav a nákupu nového vybavení. Každá škola bude financování projektu řešit podle svých možností, 

především prostřednictvím různých dotačních programů. Realizace některých plánovaných záměrů 

byla zahájena již roku 2016 a pokračuje až do roku 2023. Odpovědnost za jednotlivé aktivity bude mít 

vedení a zřizovatel dané školy.  

Pravidelně aktualizovaný Strategický rámec MAP Českolipsko a Novoborsko II včetně přílohy 

Investiční záměry je součástí dokumentu MAP Českolipsko a Novoborsko II a tvoří přílohu tohoto AP. 

 

Cíl 1.2 Podpora infrastruktury pro předškolní, základní a neformální 
vzdělávání 

Opatření 1.2.1 Rekonstrukce školních budov 

Popis cíle opatření 

Z šetření v území vyplývá nutnost zajištění náročnějších rekonstrukcí infrastruktury mateřských a 

základních škol v území ORP Česká Lípa. 

Zázemí je nutnou součástí školských zařízení. Školy potřebují v mnoha případech rovněž 

zrekonstruovat sociální zařízení, prostory školních družin, kuchyní, zajistit bezbariérový přístup aj. 
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Popis plánovaných aktivit (včetně případných projektových záměrů) vedoucích k naplnění cíle 

Konkrétní aktivity i projektové záměry školská zařízení rovněž definovala při tovrbě a pravidelné 

aktualizaci Strategického rámce MAP Českolipsko a Novoborsko II, v příloze Investiční záměry i ve 

stanovení Střednědobé vize rozvoje vzdělávání do roku 2023.  

V rámci zjišťování plánovaných záměrů základních a mateřských škol na území ORP Česká Lípa a ORP 

Nový Bor bylo zjištěno, že nejvíce škol má v plánu rekonstrukce topných systémů, vnitřních rozvodů, 

elektroinstalace, zateplení, rekonstrukce školních kuchyní, školních družin, sociálního zázemí apod. 

Každá škola bude financování projektu řešit podle svých možností, především prostřednictvím 

různých dotačních programů. Realizace plánovaných záměrů byla zahájena od roku 2017 a pokračuje 

do roku 2023. Odpovědnost za jednotlivé aktivity bude mít vedení a zřizovatel dané školy.  

Pravidelně aktualizovaný Strategický rámec MAP Českolipsko a Novoborsko II včetně přílohy 

Investiční záměry je součástí dokumentu MAP Českolipsko a Novoborsko II a tvoří přílohu tohoto AP. 

Opatření 1.2.2 Venkovní prostranství 

Cílem je zajistit dostupnost a kvalitní stav infrastruktury, který bude odpovídat aktuálním 

požadavkům kladeným na výuku, umožní realizovat moderní výukové metody s použitím moderních 

technologií, vytvoří podmínky pro všestranný rozvoj žáků, včetně podpory jejich fyzického a 

duševního zdraví pobytem venku, pohybem a vzděláváním v přírodních areálech. Zázemí škol a 

venkovních prostranství (školní zahrady, sportoviště, včetně oplocení) ve většině případů neodpovídá 

současným požadavkům, školy a školská zařízení se potýkají s nevyhovujícím stavem infrastruktury 

(plášť budovy, okna, dveře, střech, aj.). 

Popis cíle opatření 

Revitalizace školní zahrady zahrnuje investice spojené s vybudováním zázemí vhodným pro oblast 

mimoškolních a zájmových aktivit – realizace zájmových kroužků, projektů, jednorázových akcí pro 

děti, rodiče a veřejnost. 

Rekonstrukce školního hřiště zahrnuje výměnu stávajícího povrchu a úpravu dalších součástí 

(vybavení, bezpečnostní zóny) apod.  

V rámci komplexního řešení problému je cílem vybudovat dostatečné zázemí jak pro školní, tak také 

mimoškolní aktivity. 

Popis plánovaných aktivit (včetně případných projektových záměrů) vedoucích k naplnění cíle 

Konkrétní aktivity i projektové záměry školská zařízení definovala již při zpracování a pravidelné 

aktualizaci Strategického rámce MAP Českolipsko a Novoborsko II, příloze Investiční priority i 

ve  stanovení Střednědobé vize rozvoje vzdělávání do roku 2023.  
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V rámci zjišťování plánovaných záměrů základních a mateřských škol na území ORP Česká Lípa a ORP 

Nový Bor bylo zjištěno, že nejvíce škol má v plánu revitalizovat školní zahrady, budovat školní hřiště 

nebo vybudovat venkovní učebny. Každá škola bude financování projektu řešit podle svých možností, 

především prostřednictvím různých dotačních programů. Doba realizace plánovaných záměrů byla 

zahájena již roku 2016 a pokračuje až do roku 2023. Odpovědnost za jednotlivé aktivity bude mít 

vedení a zřizovatel dané školy.  

Pravidelně aktualizovaný Strategický rámec MAP Českolipsko a Novoborsko II včetně přílohy 

Investiční záměry je součástí dokumentu MAP Českolipsko a Novoborsko II a tvoří přílohu tohoto AP. 
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Priorita 2 Zvýšené odborné kompetence pedagogických 
pracovníků 

Cíl 2.1 Profesní rozvoj pedagogických pracovníků 

Popis cíle  

Cílem je zajistit vzdělávání pedagogů v řadě oblastí: Psychologie (koučink učitelů), práce s dětmi  

se SVP, komunikace, speciální výukové metody, odborné kurzy (výtvarné, polytechnické, IT, H-mat, 

metoda CLIL, logopedie, zdravotnický kurz, právní minimum apod.)  

Popis plánovaných aktivit (včetně případných projektových záměrů) vedoucích k naplnění cíle 

Konkrétní aktivity i projektové záměry jsou průběžně zjišťovány v rámci realizace projektu MAP 

Českolipsko a Novoborsko II při pravidelných jednáních se zástupci škol i zřizovatelů.  

Každá škola řeší financování aktivit podle svých možností, ať už pomocí šablon nebo různých 

dotačních programů. Doba realizace plánovaných záměrů byla zahájena roku 2017 a pokračuje až do 

roku 2023. Odpovědnost za jednotlivé aktivity má zejména vedení a zřizovatel dané školy. 

 

Pravidelné aktivity škol: 

Název školy název záměru odhad 
nákladů 

Termín 
realizace 

Stav 

DDM LIBERTIN Vzdělávání pedagogických pracovníků 
SVČ- kromě inkluze 

- průběžně inkluze, 
příležitost 

MŠ ZŠ PŠ ČESKÁ 
LÍPA 

školení a kurzy pro učitele 
- 2021  

ZŠ SLOVANKA Podpora společného vzdělávání - 2021  
inkluze, 
příležitost 

ZŠ 
PARTYZÁNSKÁ 

Konference občankářů 
4 000 Kč 2021 inkluze, 

příležitost 

ZŠ MŠ Okrouhlá 
ZŠ MŠ Doksy – 
Staré Splavy, 
ZŠ MŠ Horní 
Libchava 
ZŠ MŠ Zahrádky 
ZŠ MŠ Okna 
ZŠ MŠ Prysk 
ZŠ MŠ 
Kamenický 
Šenov – 
Prácheň,  
ZŠ MŠ 
Volfartice  
ZŠ MŠ Nový 
Oldřichov 

Sdílení zkušeností ředitelů malotřídních 
škol včetně tematických seminářů 

30 000 Kč 2021 Inkluze, 
příležitost 
 
Proběhne, pokud 
to dovolí situace 
s pandemií Covid 
19 
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ZŠ Generála 
Svobody Nový 
Bor - 
Arnultovice 

MŠ NOVINY 
POD RALSKEM 

Vzdělávání pedagogických pracovníků 
MŠ DVVP 

100 000 Kč 2021 Inkluze, 
příležitost 

ZŠ MŠ JESTŘEBÍ Studijní tuzemské a zahraniční 
programy pro učitele školy 

 2021  

MŠ U BÍLÉHO 
KRÁLÍKA 

Společná sborovna - společné 
vzdělávání všech ped. pracovníků v 
oblasti walsdorfské a Montessori 
pedagogiky, lesní pedagogiky. 

85 000 Kč 2021  

MŠ JIRÁSKOVA 
CVIKOV 

Vzdělávací programy pro pedagogy 15 000 Kč 2021 Inkluze, 
příležitost 

ZŠ MŠ DUBNICE Podpora pedagogických pracovníků MŠ 
k získání kvalifikace a podpora dalšího 
vzdělávání 

100 000 Kč 2021 Inkluze, 
příležitost 

7 škol regionu 
Novoborsko + 
DDM Smetanka 

Supervize – koučink – mentoring  
(v rámci Nadačního fonfu EDUZMĚNA) 

150 000 Kč 2021 Inkluze, 
příležitost 

 
 

Cíl 2.2 Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti práce se žáky se 
speciálními vzdělávacími potřebami  

Popis cíle 

Cílem je vytvoření vhodného prostředí pro vzdělávání dětí a žáků za personální podpory 

pedagogických pracovníků. Pedagogičtí pracovníci budou podporováni ve svém profesním a 

odborném růstu účastí na odborných seminářích, workshopech a dalších vzdělávacích akcích. 

Popis plánovaných aktivit (včetně případných projektových záměrů) vedoucích k naplnění cíle 

Konkrétní aktivity i projektové záměry jsou průběžně zjišťovány v rámci realizace projektu MAP 

Českolipsko a Novoborsko II při pravidelných jednáních se zástupci škol i zřizovatelů. Každá škola řeší 

financování projektu podle svých možností, ať už pomocí šablon nebo různých dotačních programů. 

Doba realizace plánovaných záměrů byla zahájena již roku 2016 a pokračuje až do roku 2023. 

Odpovědnost za jednotlivé aktivity má vedení a zřizovatel dané školy.  

 

Pravidelné aktivity jednotlivých škol 

Název 
školy 

název záměru odhad 
nákladů 

Termín 
realizace 

Stav 

ZŠ MŠ 
ŽANDOV 

Vzdělávání pedagogických pracovníků  - 2021  

MŠ KLÍČEK 
NOVÝ BOR 

Školení managementu v oblasti inkluze - Školení 
managementu v rozsahu 40 hodin 

 2021 inkluze, 

příležitost 

Vzdělávání ped.pracovníků v oblasti inkluze – 
v rozsahu 8 hodin 

 2021 inkluze, 

příležitost 
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MŠ 
NOVINY 
POD 
RALSKEM 

Odborně zaměřená tém. Setkávání a spolupráce 
s rodiči 

23 232 Kč 2021  

inkluze, 

příležitost 

 

Líp a spolu 
z.s. 

Vzdělávání v oblasti práce s dětmi poruchami 
autistického spektra 

- 2021 inkluze, 

příležitost 

 

Cíl 2.3 Zkvalitňování vzdělávacích programů 

V současné době (přelom roku 2020-21 a situaci, spojené s pandemií Covid 19), v době on-line výuky 

a střídání dětí ve školách, probíhají pouze on-line kurzy a školení a není zcela jasné, jak dlouho bude 

tato situace trvat. 

Školy se tedy zaměřují zejména na seznamování s novými technologiemi, tvorbu vzdělávacích 

programů v on–line formě, možnostmi, které nabízí různé platformy (MS TEAMS, ZOOM apod…) pro 

realizaci on line výuky a střídavé výuky (část žáků ve škole, část doma u pc).  
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Priorita 3 Zvýšení kvality předškolního a základního 
vzdělávání 

Cíl 3.1 Rozvoj kompetencí dětí a žáků v základních oblastech vzdělávání 

Opatření 3.1.1 Rozvoj gramotností 

Popis cíle opatření 

Podpora dětí a žáků v oblastech kreativity, radosti z objevování a rozvoje rétoriky. Aktivní zapojení 

žáků do vzdělávacího procesu. Využití projektové výuky a mezipředmětového vyučování. Dále 

posilování gramotností – čtenářská, matematická, finanční, cizí jazyky a podpora týmové spolupráce 

na veřejně prospěšných projektech, kde žáci získávají dovednosti z více oborů současně. Zajištění 

rozvoje sociálních a občanských kompetencí, EVVO aktivity, v předškolní péči učení se základním 

vzorcům chování a správným vztahům, v základním například sebeřízení, řešení problémů a 

tvořivosti. Žáci mají možnost spoluovlivňovat dění na školách, podílet se na rozhodování (školní 

parlamenty) apod.  

Popis plánovaných aktivit (včetně případných projektových záměrů) vedoucích k naplnění cíle 

Konkrétní aktivity i projektové záměry jsou průběžně zjišťovány v rámci realizace projektu MAP 

Českolipsko a Novoborsko II při pravidelných jednáních se zástupci škol i zřizovatelů. V rámci 

zjišťování plánovaných záměrů základních a mateřských škol na území ORP Česká Lípa a Nový Bor 

bylo zjištěno, že nejvíce škol má v plánu ve svých školách zřídit Čtenářské kluby pro žáky ZŠ. Každá 

škola bude financování projektu řešit podle svých možností, ať už pomocí šablon nebo různých 

dotačních programů. Doba realizace od roku 2017 a pokračuje až do roku 2023. Odpovědnost za 

jednotlivé aktivity bude mít vedení dané školy.  

Aktivity škol – kroužky: 

ZŠ , MŠ, organizace zájmového a 
neformálního vzdělávání 

Kroužky cizího jazyka 
(angličtina, španělština nebo 
němčina) 

Čtenářské kluby, týmy 
školních časopisů, nebo 
dramatické kroužky 

Základní škola, Česká Lípa, 
Šluknovská 2904, příspěvková 
organizace - 600074811  

Cizí jazyk Školní časopis 

Základní škola, Česká Lípa, 
Partyzánská 1053, příspěvková 
organizace - 600074897  

 
Dětské čtenářství 
Dramatická výchova 

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 
406, příspěvková organizace - 
600074901  

Cizí jazyk – 1. i 2.stupeň Rozvoj čtenářství 

Základní škola a Mateřská škola, Cizí jazyk Dramatická výchova 
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Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková 
organizace - 600074951  

Základní škola, Česká Lípa, 28. 
října 2733, příspěvková organizace 
- 600074994  

 Četba, práce s knihou 

Základní škola a Mateřská škola 
Zákupy, příspěvková organizace - 
600074757  

Cizí jazyk Čtenářství 

Základní škola a Mateřská škola 
Brniště, okres Česká Lípa - 
příspěvková organizace - 
650034295  

 

 

Rozvoj čtenářské gramotnosti 

 

Základní škola a Mateřská škola 
Dubnice, okres Česká Lípa, 
příspěvková organizace - 
600075044  

Cizí jazyk – ZŠ i MŠ 

Rozšíření slovní zásoby, hry se 
slovy, češtinářské hrátky, 
práce s příslovími, individuální 
četba  

Základní škola a mateřská škola, 
Stráž pod Ralskem, příspěvková 
organizace – 600074765  

Cizí jazyk  

Základní škola Kravaře, okres 
Česká Lípa, příspěvková 
organizace - 600074790  

 
Aktivity vedoucí ke zlepšení 
čtenářské gramotnosti 
 

Základní škola a Mateřská škola 
Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, 
příspěvková organizace - 
600074625  

 
 

Čtenářský klub 
 
 

Základní škola a Mateřská škola 
Mírová 81, Mimoň, příspěvková 
organizace - 600074935  

Rozšíření slovní zásoby, učení 
hrou 
 

 

Základní škola a Mateřská škola 
Jestřebí, příspěvková organizace - 
650037090  

Cizí jazyk – AJ, NJ 
Setkávání čtenářského klubu, 
četba, hledání nových titulů 
 

Základní škola a Mateřská škola 
Zahrádky, okres Česká Lípa, 
příspěvková organizace - 
650050517  

Seznámení s cizím jazykem a 
slovní zásobou, procvičování 
a prohlubování probraných 
témat 

Prohloubení zájmu o knihy a 
čtení, práce s textem, 
porozumění čtenému slovu 
 

Základní škola a mateřská škola 
Žandov, okres Česká Lípa, 
příspěvková organizace - 
650039017  

 

Seznámení s liter. žánry, práce 
s postavou, dějem, 
prostředím. Tvorba pohádky, 
komiksu. Sdílení četby. 

Základní škola Karla Hynka Máchy 
Doksy, Valdštejnská 253, okres 
Česká Lípa - příspěvková 
organizace – 600074919  

 

Řešení a tvorba školního 
časopisu, 
 
 

Základní škola a Mateřská škola 
Doksy – Staré Splavy, Jezerní 74, 
okres Česká Lípa – příspěvková 
organizace - 600074595  

Konverzace, rozvoj slovní 
zásoby 
 
 

Čtení s porozuměním, 
technika čtení 
 
 

Základní škola a mateřská škola, 
Okna, okres Česká Lípa, 

Základy angličtiny hravou 
formou, soutěže a hry 

Podpora čtenářství – dílny, 
výstavy knih, rozmanité 
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příspěvková organizace - 
650037171  

 metody a formy práce 

Mateřská škola U Bílého králíka, 
s.r.o. - 691001821   Montessori literatura pro děti 

Základní škola a Mateřská škola 
Klíč s.r.o. – 600023176  
 

Kurzy Angličtiny: Firstwords, 
Starters, Movers, Flyers, 
Achievers, Thresholds. 

 

Mateřská škola "Klíček" Nový Bor, 
Svojsíkova 754, okres Česká Lípa, 
příspěvková organizace - 
600074056  

Kurz NJ pro rodiče a děti 
 

 

Základní škola Nový Bor, náměstí 
Míru 128, okres Česká Lípa, 
příspěvková organizace - 
600074617  

 

 
Čtení, hodnocení knih, 
sluchové hry, dramatizace, 
práce s textem, rozbor textu. 

Základní škola a Mateřská škola 
Bohumila Hynka Cvikov, 
příspěvková organizace - 
600074722  

 
Tvorba školního časopisu 
včetně grafiky a obsahu, 
příprava na tisk 

Základní škola a Mateřská škola 
Sloup v Čechách, příspěvková 
organizace - 600074668  

Slovní zásoba – nácvik, 
procvičování, motivační a 
didaktické hry 

 
 

Základní škola a Mateřská škola 
Okrouhlá, okres Česká Lípa, 
příspěvková organizace - 
600075001  

Rozvoj slovní zásoby pomocí 
her a písní 

Četba knih, předčítání, aktivity 
spojené s obsahem knih 

Základní škola a Mateřská škola 
Polevsko, okres Česká Lípa, 
příspěvková organizace - 
600074854  

Konverzace v německém 
jazyce, 
konverzace v anglickém 
jazyce 

 
Čtení knih s porozuměním 
 

Základní škola a mateřská škola, 
Kamenický Šenov, nám. Míru 616, 
příspěvková organizace - 
600074927  

Konverzace v angličtině s 
pedagogem 
 
 

 

Základní škola a mateřská škola, 
Kamenický Šenov - Prácheň, 
příspěvková organizace - 
650033841  

Základní slovní zásoba, hry, 
písničky, tvoření v AJ 
 
 

 

Základní škola a Mateřská škola 
Prysk, okr. Česká Lípa, 
příspěvková organizace - 
600074803  

Setkávání a seznamování se s 
cizím jazykem formou hry a 
písniček 

 
 

Ekocentrum Brniště 
Geopark Ralsko 
DDM Smetanka 

Tvorba vzdělávacích programů, zaměřených na EVVO aktivity 
a polytechniku, výuka na školách i forma exkurzí škol 

ZŠ, MŠ, organizace zájmového a neformálního vzdělávání Kroužky polytechnika, logika 

EVVO 
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Základní škola, Česká Lípa, Partyzánská 1053, příspěvková 
organizace - 600074897  

logické hry 

  šachy 

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace - 
600074901  

logické hry 

  PC 

Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace - 
600074994  

logické hry 

Základní škola a Mateřská škola Zákupy, příspěvková organizace - 
600074757  

logické hry 

Základní škola a Mateřská škola Dubnice, okres Česká Lípa, 
příspěvková organizace - 600075044  

PC 

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, 
příspěvková organizace - 600074625  

Deskové hry 

Základní škola a Mateřská škola Jestřebí, příspěvková organizace - 
650037090  

logické hry 

Základní škola a Mateřská škola Zahrádky, okres Česká Lípa, 
příspěvková organizace - 650050517  

logické hry 

Základní škola a Mateřská škola Doksy – Staré Splavy, Jezerní 74, 
okres Česká Lípa – příspěvková organizace - 600074595  

Deskové hry 

Základní škola a Mateřská škola Klíč s.r.o. – 600023176  logické hry 

Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, 
příspěvková organizace - 600074617  

deskové hry, logické hry 

Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, 
příspěvková organizace - 600074617  

práce zaměřené na robotiku 
(Lego, ozoboti, vex) 

Základní škola Nový Bor, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa, 
příspěvková organizace - 600074609 

šachy 

Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, 
příspěvková organizace - 600074722  

PC 

Základní škola a Mateřská škola Sloup v Čechách, příspěvková 
organizace - 600074668  

šachy 

Základní škola a Mateřská škola Okrouhlá, okres Česká Lípa, 
příspěvková organizace - 600075001  

logické hry, matematické hry 

Základní škola a Mateřská škola Polevsko, okres Česká Lípa, 
příspěvková organizace - 600074854  

logické hry 

Základní škola a mateřská škola, Kamenický Šenov, nám. Míru 616, 
příspěvková organizace - 600074927  

logické hry 

Základní škola a mateřská škola, Kamenický Šenov - Prácheň, 
příspěvková organizace - 650033841  

PC 

Základní škola a Mateřská škola Jestřebí, příspěvková organizace - 
650037090  

Klub robotiky 

  Přírodovědecký kroužek 
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Mateřská škola Horní Police, okres Česká Lípa, příspěvková 
organizace - 600074153  

Deskové a logické hry 
„Kouzelná tužka“ 

Základní škola Karla Hynka Máchy Doksy, Valdštejnská 253, okres 
Česká Lípa - příspěvková organizace – 600074919  

Hry, sestavování 
elektronických robotů, práce s 
legem 

  Hry, sestavování  
elektronických robotů, práce s 
hlavolamy 

Základní škola Stružnice, okres Česká Lípa, příspěvková organizace 
- 600074676  

Hraní deskových  
her, rozvíjení logiky 

  Robotika 

Základní škola a Mateřská škola Okrouhlá, okres Česká Lípa, 
příspěvková organizace - 600075001  

Logické hry 

Základní škola a mateřská škola, Kamenický Šenov - Prácheň, 
příspěvková organizace - 650033841  

Logické hry,  
robotika 

 

Opatření 3.1.2 Doučování děti 

Popis plánovaných aktivit (včetně případných projektových záměrů) vedoucích k naplnění cíle) 

Konkrétní aktivity i projektové záměry jsou průběžně zjišťovány v rámci realizace projektu MAP 

Českolipsko a Novoborsko II při pravidelných jednáních se zástupci škol i zřizovatelů. Každá škola řeší 

financování podle svých možností, ať už pomocí šablon nebo různých dotačních programů. Doba 

realizace plánovaných záměrů probíhá od roku 2017 a bude pokračovat až do roku 2023. 

Odpovědnost za jednotlivé aktivity má vedení dané školy. Kroužky doučování nebo jiný – individuální 

způsob doučování žáků probíhá na většině škol ORP Česká Lípa a ORP Nový Bor. 

ZŠ a MŠ, realizující doučování žáků Doučování žáků ohrožených školním 
neúspěchem 

 
Základní škola, Česká Lípa, Partyzánská 
1053, příspěvková organizace - 600074897  
 

1. skupina - doučování žáků ohrožených 
školním neúspěchem,  
2. skupina - aktivity posilující schopnosti a 
dovednosti žáků postižených dyslektickou 
vadou,  
3. skupina - aktivity posilující schopnosti a 
dovednosti žáků postižených vadou řeči   

 
Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, 
příspěvková organizace - 600074901  
 

Doučování matematiky žáků 1. a 2. stupně 
Doučování českého jazyka žáků 1. stupně 
Doučování dějepisu žáků 1. stupně 
Doučování angličtiny žáků 1. stupně 

Základní škola a Mateřská škola Brniště, 
okres Česká Lípa - příspěvková organizace - 
650034295  

Docvičování učiva Čj, M, Prv zábavnou 
formou, výukovými programy, skupinovou 
prací, soutěžemi, prací na PC aj. 

Základní škola a Mateřská škola Dubnice, 
okres Česká Lípa, příspěvková organizace - 

Opakování učiva u žáků ohrožených školním 
neúspěchem nebo žáků po delší nemoci 
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600075044  
 

individuální péče o správnou výslovnost a 
náprava vad 

Základní škola a mateřská škola, Stráž pod 
Ralskem, příspěvková organizace – 
600074765  

Doučování a procvičování učiva 
 

 
Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, 
příspěvková organizace - 600074790  

Procvičování základních znalostí matematiky 
 

Základní škola a Mateřská škola Nový 
Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková 
organizace - 600074625  

Doučování, náprava SPU 

 

Základní škola a Mateřská škola Mírová 81, 
Mimoň, příspěvková organizace - 
600074935  

Upevnění a procvičení probraného učiva, 
pomoc s domácí přípravou 
 

Základní škola Dubá, okres Česká Lípa - 
600074731  
 

Upevnění a procvičení probraného učiva, 
pomoc s domácí přípravou 
Upevnění a procvičení probraného učiva, 
pomoc s domácí přípravou 

 
Základní škola a Mateřská škola Jestřebí, 
příspěvková organizace - 650037090  
 

Doučování z českého jazyka, Pedagogická 
intervence – pouze pro žáky s IVP, 
doučování probírané látky ve škole 

Základní škola a Mateřská škola Zahrádky, 
okres Česká Lípa, příspěvková organizace - 
650050517  
 

Doučování žáků oslabených školním 
neúspěchem zábavnou formou (hry 
zaměřené na rozvoj pozornosti, paměti, 
hlásková analýza a syntéza, procvičování 
pravopisu, upevnění pravidel, rozvoj 
matematických představ, využití výukových 
programů na pc., didaktických pomůcek). 

Základní škola a mateřská škola Žandov, 
okres Česká Lípa, příspěvková organizace - 
650039017  

Procvičování učiva českého jazyka a 
matematiky 3. – 5. třídy 

Základní škola a Mateřská škola Doksy – 
Staré Splavy, Jezerní 74, okres Česká Lípa – 
příspěvková organizace - 600074595  

Doučování 
 

 
Základní škola Stružnice, okres Česká Lípa, 
příspěvková organizace - 600074676  

Náprava řeči 
 

 
Základní škola a Mateřská škola Klíč s.r.o. – 
600023176  

Doučování podle individuální potřeby dítěte, 
použití moderních výukových metod a 
programů 

Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, 
okres Česká Lípa, příspěvková organizace - 
600074617 

Doučení probrané látky v hodinách, 
dovysvětlení učiva, pomoc s pochopením 
učiva. 

Základní škola a Mateřská škola Bohumila 
Hynka Cvikov, příspěvková organizace - 
600074722  

Doučování probírané látky z matematiky a 
českého jazyka pro slabé žáky 
 

Základní škola a Mateřská škola Polevsko, 
okres Česká Lípa, příspěvková organizace - 
600074854  

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním 

neúspěchem 
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Priorita 4 Zlepšování sociálního klimatu školy 

Cíl 4.1 Zlepšování poradenského systému a služeb ve vzdělávání 

Opatření 4.1.1 Sdílení zkušeností pedagogů 

Popis cíle opatření 

Zajištění kvalitního kariérového poradenství na základních školách v ORP Česká Lípa tak, aby 

absolventi základních škol využili naplno svých schopností v dalším studiu nebo v učebních oborech, 

které jsou pro ně vhodné. Tím se zvýší jejich šance na uplatnění v profesním životě. Využívání všech 

forem spolupráce a propojení se středními školami, učilišti a Úřadem práce ČR.  

Největší přínos spatřují učitelé v učení se navzájem, ve vzájemné inspiraci a ve sdílení vlastních 

zkušeností. 

Popis plánovaných aktivit (včetně případných projektových záměrů) vedoucích k naplnění cíle) 

Konkrétní aktivity i projektové záměry jsou průběžně zjišťovány v rámci realizace projektu MAP 

Českolipsko a Novoborsko II při pravidelných jednáních se zástupci škol i zřizovatelů. Každá škola řeší 

financování podle svých možností, ať už pomocí šablon nebo různých dotačních programů. Doba 

realizace plánovaných záměrů začala r. 2017 a pokračuje až do roku 2023. Odpovědnost za jednotlivé 

aktivity má vedení i zřizovatel dané školy. 

Aktivity v r. 2021 realizovány v rámci MAP Českolipsko a Novoborsko II, projektů Šablon, projektů a 

programů NPI apod… 

Cíl 4.2 Rozvoj poradenského systému pomocí odborných pracovníků 

Opatření 4.2.1 Personální podpora 

Popis cíle opatření 

Cílem je stabilizovat odborné pracovníky v pedagogickém sboru u pozic - logoped, psycholog, 

speciální pedagog, asistent pedagoga (i pro více škol ORP Česká Lípa i Nový Bor dohromady), kteří 

mají dostatek odborných kompetencí pro práci s těmito žáky a spolupráce s rodiči.  

Popis plánovaných aktivit (včetně případných projektových záměrů) vedoucích k naplnění cíle 

Konkrétní aktivity i projektové záměry jsou průběžně zjišťovány v rámci realizace projektu MAP 

Českolipsko a Novoborsko II při pravidelných jednáních se zástupci škol i zřizovatelů. Každá škola řeší 

financování podle svých možností, ať už pomocí šablon nebo různých dotačních programů. Doba 

realizace plánovaných záměrů probíhá od r. 2017 a bude pokračovat až do roku 2023. Odpovědnost 

za jednotlivé aktivity má vedení a zřizovatel dané školy.  
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Aktivity v r. 2021 realizovány v rámci MAP Českolipsko a Novoborsko II, projektů Šablon, projektů a 

programů NPI apod… 

Cíl 4.3 Zdravé školní prostředí 

 

Popis cíle opatření 

Pohoda prostředí 

pracovní prostředí, prostředí stimulující osobní rozvoj a soustavné vytváření příjemného prostředí 

tříd, školy, okolí, pozitivní školní klima. Zdravá životospráva žáků i učitelů. 

Zdravé učení 

smysluplnost (propojení učiva se skutečným životem a zavádění do praxe), možnost výběru a 

přiměřenost, netradiční způsoby výuky (skupinové vyučování, komunikace, využití zpětné vazby, 

projektové vyučování), různé formy hodnocení a zvyšování fyzické zdatnosti 

Otevřené partnerství 

vzájemné ovlivňování meziosobních a skupinových vztahů a jejich změna, rozšiřování schopností při 

utváření komunity školy (dny otevřených dveří, akademie, informování rodičovské veřejnosti o práci 

školy apod.), účast na mimoškolních aktivitách. 

Popis plánovaných aktivit (včetně případných projektových záměrů) vedoucích k naplnění cíle 

Konkrétní aktivity i projektové záměry jsou průběžně zjišťovány v rámci realizace projektu MAP 

Českolipsko a Novoborsko II při pravidelných jednáních se zástupci škol i zřizovatelů. Každá škola řeší 

financování podle svých možností, ať už pomocí šablon nebo různých dotačních programů. Doba 

realizace plánovaných záměrů probíhá od r. 2017 a bude pokračovat až do roku 2023. Odpovědnost 

za jednotlivé aktivity má vedení a zřizovatel dané školy. 

 

Příklady realizovaných (probíhajících) aktivit: 

Název školy název záměru odhad 
nákladů 

Termín 
realizace 

Stav 

MŠ KLÍČEK NB Dešťovka - zalévání zahrad dešťovou vodou 200 000 Kč 2020-2021  

DDM 
LIBERTIN 

Komunitně osvětová setkávání - 2021  

MŠ SVOR Zlepšování sociálního klimatu školy - 2020-2021  

ZŠ MŠ 
DUBNICE 

týdenní ozdravné projekty 520 000 Kč 2020-2021 inkluze, 
příležitost 

 

Cíl 4.4 Inkluzivní vzdělávání (sebehodnocení, sebereflexe) 

 

Popis cíle opatření 

Cílem je zlepšování sebehodnocení a motivace ke vzdělávání. 

– posilování sociálních a komunikačních dovedností; zlepšování sebehodnocení; rozvoj sociálních a 

občanských kompetencí dětí a žáků.  
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Aby 

pedagogové využívali v komunikaci se žákem popisnou slovní zpětnou vazbu, vytvářeli prostor k 

sebehodnocení žáka a k rozvoji jeho motivace ke vzdělávání. Učitelé vnímají tvořivým způsobem 

rozdíly mezi žáky jako zdroj zkušeností a příležitost k vlastnímu rozvoji. Existuje celá řada reflexe a 

cílené zpětné vazby.  

Má-li se žák nebo i pedagog něco naučit, někam se posunout, musí nejprve sám sobě přiznat, jak na 

tom je se znalostmi, dovednostmi v porovnání se svým cílem. 

Popis plánovaných aktivit (včetně případných projektových záměrů) vedoucích k naplnění cíle 

Konkrétní aktivity i projektové záměry jsou průběžně zjišťovány v rámci realizace projektu MAP 

Českolipsko a Novoborsko II při pravidelných jednáních se zástupci škol i zřizovatelů. Každá škola řeší 

financování podle svých možností, ať už pomocí šablon nebo různých dotačních programů. Doba 

realizace plánovaných záměrů probíhá od r. 2017 a bude pokračovat až do roku 2023. Odpovědnost 

za jednotlivé aktivity má vedení dané školy. 

 

Plánované aktivity škol 

Název školy název záměru odhad 
nákladů 

Termín 
realizace 

Stav 

MŠ BRATŘÍ 
ČAPKŮ 

Umíme si poradit? - sdílení zkušeností 
pedagogů MŠ a ZŠ v oblasti vzdělávání cizinců 

3 000 Kč 2020-2021 inkluze, 
příležitost 

Úloha AP ve třídě - Sdílení zkušeností pedag. 
MŠ a ZŠ v oblasti práce se žáky se speciálními 
vzdělávacími potřebami 

3 000 Kč 2020-2021  

MŠ KLÍČEK 
NOVÝ BOR 

Osobnostní rozvoj - mentoring - 2021 - 2022  

Osobnostní rozvoj - koučink - 2021 - 2022  

ZŠ MŠ JIŽNÍ Logo prevence - 2021 - 2022 inkluze, 
příležitost 
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Priorita 5 Podpora zájmového, neformálního a 
celoživotního vzdělávání 

Cíl 5.1 Aktivizace zájmových a neformálních aktivit 

Opatření 5.1.1 Podpora zájmových kroužků 

 

Popis cíle opatření 

Na území ORP Česká Lípa a Nový Bor působí řada spolků, domů dětí a mládeže, ZUŠ a dalších 

institucí, které se věnují zájmovému a neformálnímu vzdělávání dětí. Cílem je udržení dostupnosti 

zájmového vzdělávání, jeho rozvoj a zvyšování kvality. Vytváření podmínek pro to, aby se každé dítě a 

žák mohli zapojovat do zájmového vzdělávání.  

Popis plánovaných aktivit (včetně případných projektových záměrů) vedoucích k naplnění cíle 

Konkrétní aktivity i projektové záměry jsou průběžně zjišťovány v rámci realizace projektu MAP 

Českolipsko a Novoborsko II při pravidelných jednáních se zástupci škol i zřizovatelů. Každá škola i 

organizace zájmového a neformálního vzdělávání řeší financování podle svých možností, ať už 

pomocí šablon nebo různých dotačních programů. Doba realizace plánovaných záměrů probíhá od r. 

2017 a bude pokračovat až do roku 2023. Odpovědnost za jednotlivé aktivity má vedení dané 

organizace.  

Aktivity jednotlivých škol a organizací zájmového a neformálního vzdělávání 

Název školy/organizace Název kroužku 
MŠ ZŠ PŠ ČESKÁ LÍPA turistický kroužek 

kroužek Veselá věda 

ZŠ SVOR Kroužek hry na zobcovou flétnu 

Kdo si hraje nezlobí 

Kroužek hry na zobcovou flétnu 

Kroužek keramiky 

ZŠ ŠLUKNOVSKÁ Výjezdy Ladského turistického kroužku 

Keramický kroužek 

Logopedie - kroužek 

Výtvarný kroužek 

Zdravotnický + peer aktivisté - kroužek 

Korálkování - kroužek 

Basketbal - kroužek 

Golf - kroužek 

Sálová kopaná - kroužek 

Florbal - kroužek 

Turistický kroužek 

Cvičení s hudbou 

Sportovní gymnastika 



 

19 
 

Volejbal I. 

Volejbal II. 

ZŠ Partyzánská ČL Klub zvídavých dětí 

Včelařský kroužek ZŠ Partyzánská 

Dramatický kroužek ZŠ Partyzánská 

ZŠ OKROUHLÁ Sportovní kroužek 
 

Logické a matematické hry 

ZŠ NÁM.MÍRU, NOVÝ BOR Sborový zpěv pro I. a II. Stupeň 

Taneční kroužek  

Sportovní hry  

Fotbal, florbal  

Němčina hrou  

Konverzační kroužek NJ  

Gymnastika  

Sudoku  

Robotika 

Chemicko-přírodovědný kroužek  

ZŠ Praktická Nový Bor Výtvarné techniky 

ZŠ MŠ ZÁKUPY Mimoškolní kroužky basketbal, florbal, fotbal, kinball, 
sportovky ml. žáků, rybářský, včelařský,  skauti 

Keramika  

ZŠ MŠ ZAHRÁDKY Kroužek anglického jazyka 

Kroužek háčkování 

Kroužek hry na flétnu 

Taneční kroužek 

Výtvarný kroužek 

ZŠ MŠ VOLFARTICE Sportovní kroužek 

Keramický kroužek 

ZŠ MŠ TOMÁŠE JEŽKA, RALSKO Čtenářský kroužek 

Keramický kroužek 

Sbor a flétna 

Zumba a aerobic 

ZŠ MŠ STRÁŽ POD RALSKEM kroužek Florbal 

kroužek Čtenářsko- dramatický 

kroužek Atletika 

kroužek Vaření 

kroužek Gymnastika 

kroužek Taneční 

ZŠ MŠ DOKSY, STARÉ SPLAVY Deskové hry 

Keramika 

ZŠ MŠ SLOUP V ČECHÁCH sportovní kroužek 

šachový kroužek 

výtvarný kroužek 

hudební kroužek 

kroužek angličtiny 

dětská jóga 

ZŠ MŠ PRYSK Florbal 

Fotbal 

Atletika 

Vybíjená 

Kroužek Pohyb.her 

Kroužek keramiky 
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ZŠ MŠ OKNA Dětský klub II 

ZŠ MŠ NOVÝ OLDŘICHOV Recitace 

Deskové hry 

Keramika 

ZŠ MŠ MÍROVÁ MIMOŇ Vaření  

Výtvarný a keramický záj. kroužek  

Chovatelský kroužek  

Zdravý životní styl  
 

Klub Cvrček  
 

Ekokroužek  
 

Zumba pro děti (7 – 10 let)  
 

Výtvarná dílna v OK Cvrček  
 

ZŠ KLÍČ, ČL Golf 

Sportovky 

Lego vernie 

Lego mindstorms 

Discgolf 

Tvoření se Zuzkou 

Zábava s fotkami 

Erasmus klub 

Flétna a hudební nauka 

ZŠ MŠ KAMENICKÝ ŠENOV Turistický kroužek  

Gastronomie  

Keramika, výtvarné činnosti 

Finanční matematika 

ZŠ MŠ KAMENICKÝ ŠENOV, PRÁCHEŇ kroužek - taneční 

Přírodovědecký kroužek 

Výtvarné techniky 

Kroužek - Flétničky 

ZŠ MŠ JIŽNÍ Miniledovky 

Ledovky 

Hudební kroužek 

Florbal 

Výtvarný kroužek 

Dramatický kroužek 

Keramika 

ZŠ MŠ JESTŘEBÍ Kroužek vaření 

Kroužek přírodovědný 

Kroužek pohybový 

ZŠ MŠ DUBNICE počítačový kroužek 

keramický kroužek 

taneční kroužek 

první krůčky s angličtinou 

hudebně pohybová průprava 

PC 

ZŠ KRAVAŘE Zdravotnický kroužek 
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ZŠ K.H.MÁCHY DOKSY Robotika a programování 

Florbal 

Příprava na PZ ČJ 

Tvořivé psaní 

Pěvecký kroužek 

Logopedie 

Sborový zpěv 

ZŠ HORNÍ POLICE Matematický poškolní kroužek  

Polytechnický kroužek 

Deskové a logické hry „Kouzelná tužka“ 

ZŠ GEN.SVOBODY, ARNULTOVICE Chovatelský kroužek 

Šachy 

ZŠ DUBÁ Sboráček a Sbor 

Klub komunikace v cizím jazyce 

Kurz keramiky 

ZŠ DR.M.TYRŠE Erasmus - kroužek pro žáky 2.stupně (1xtýdně) 

Školní knihovna 

Sportovní hry 

Ekologický kroužek 

ZŠ BOHUMILA HYNKA CVIKOV kroužek keramiky I. stupeň 

kroužek keramiky II. stupeň 

kroužek basketbalu 

kroužek florbalu 

ZŠ 28.ŘÍJNA Keramika 

Florbal 

TV pro družinu 

Výuka hry na flétnu 

Country tance 

čj pro cizince 

Výtvarná činnost 

ZUŠ 

Přehlídka flétnových souborů 

MŠ STRUŽNICE Hrátky s batolátky 

MŠ SVOR podpora neformálního vzdělávání 

MŠ ŠPIČÁK keramické dílny 

 Zobcová flétna 

MŠ DOKSY LIBUŠINA „malý umělec“ – spolupráce se ZUŠ 

ZŠ KRAVAŘE Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÁ 
LÍPA, JIŽNÍ 

Kroužek informatiky 

Kroužek biologický a ekologický 

Hudební kroužek 

Kroužek výtvarný a keramický 

Kroužek - Ledovky 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ČESKÁ LÍPA, PÁTOVA  Oblast rozvoje výtvarných zájmů – keramika,  

Šachy 

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE "SMETANKA" NOVÝ 
BOR 

Ekohrátky ve Smetance – projekt pro ZŠ, MŠ a veřejnost – 
výukové programy 

Zdravá hlína – projekt pro ZŠ, MŠ a veřejnost – výukové 
programy 

Legorobotika ve Smetance – projekt pro ZŠ, MŠ a 
veřejnost 

ZŠ MŠ JESTŘEBÍ Podpora vzdělanosti občanů přilehlých obcí 

ZŠ MŠ NOVÝ OLDŘICHOV Prostor pro volnočasové aktivity dětí a rodičů 
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ZŠ PARTYZÁNSKÁ keramika 

Flétna  

ZŠ SLOVANKA ČESKÁ LÍPA Keramika  

ZŠ STRUŽNICE Deskové hry, logika 

ZŠ MŠ POLEVSKO Logické hry 

 

Opatření 5.1.2: Podpora zájmových aktivit 

Aktivity jednotlivých škol a organizací zájmového a neformálního vzdělávání 

Název školy Název aktivity Odhad 
nákladů 

Termín 
realizace 

ZUŠ CVIKOV ZUŠ TOUR - 2019-2021 

DDM SMETANKA NOVÝ 
BOR 

Karlovarský skřivánek 6 000 Kč 2021 

Velikonoce ve smetance 10 000 Kč 2021 

Den země 8 000 Kč 2021 

Hurá prázdniny 5 000 Kč 2021 
Ahoj léto 5 000 Kč 2021 
Den stromů 6 000 Kč 2021 
Malotřídní ekohrátky 10 000 Kč 2021 
Moštobraní 10 000 Kč 2021 

ZUŠ ŽANDOV Vynášení Morany 20 000 Kč 2021 

Vánoční zpěvy 22 000 Kč 2021 

ZUŠ NOVÝ BOR Benefiční festival Novoborská písnička 35 000 Kč 2021 

ZUŠ TOUR  18 000 Kč 2021 

ZUŠ ČESKÁ LÍPA ZUŠBERK 4 500 Kč 2019-2021 

Lípa cantates 30 000 Kč 2021 

Českolipská pěnice 30 000 Kč 2021 

Jazzový workshop 128 000 Kč 2021 

Putování za houslovým klíčem 6 000 Kč 2019-2021 

Vánoční mše pro sóla, dětský sbor a orchestr 25 100 Kč 2019-2021 

ROCKFORZUŠ 64 000 Kč 2019-2021 

Večery s Jazzovou farmou 22 500 Kč 2019-2021 

Letní dílna 58 000 Kč 2019-2021 

MŠ ZŠ PŠ ČESKÁ LÍPA Každoroční výstava prací žáků školy + den 
otevřených dveří. Workshopy, jarmark, hry a 
soutěže, divadelní a taneční vystoupení 

40 000 Kč 2020-2021 

ZŠ ŠLUKNOVSKÁ Vítání jara aneb květinový den 5 000 Kč 2021 

Ladská kecka 3 000 Kč 2021 

Vánoční a jarní tvořivá dílna 5 000 Kč 2019-2021 

ZŠ SLOVANKA Sportuj ve škole 150 000 Kč 2019-2021 

ZŠ NÁM.MÍRU, NOVÝ 
BOR 

Přehlídka VEX IQ CUP 30 000 Kč 2021 

ZŠ MŠ ZÁKUPY Projektové dny - Den světové výživy, 
www.Česko.cz, Rok v proměnách, Žáci sobě, 
Chraň sebe i druhé, Zákupské sportovní hry, Žáci 
sobě 

- 2019-2021 

Spolupráce se státním zámkem Zákupy - 2019-2021 
Kurzy - lyžařský, vodácký, školy v přírodě, 
seznamovací kurz 

- 2019-2021 

Vánoční akademie - 2019-2021 
Vánoční, velikonoční dílny - 2019-2021 
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ZŠ MŠ TOMÁŠE JEŽKA, 
RALSKO 

Pěvecká soutěž 5 000 Kč 2021 

ZŠ MŠ STRÁŽ POD 
RALSKEM 

Vánoční výstava 6 000 Kč 2019-2021 

Zpívání pod vánočním stromem 2 000 Kč 2019-2021 
Velikonoční jarmark 6 000 Kč 2019-2021 

ZŠ MŠ SLOUP V 
ČECHÁCH 

TYJÁTR - divadelní přehlídka malotřídek 30 000 Kč 2021 

ZŠ MŠ MÍROVÁ MIMOŇ Odpoledne plné veršů 2 000 Kč 2019-2021 

Skřivánek  2 000 Kč 2019-2021 

Běh školy  5 000 Kč 2019-2021 
ZŠ MŠ KAMENICKÝ 
ŠENOV 

Nohejbalový turnaj 25 000 Kč 2021 

ZŠ MŠ DUBNICE Vánoční a Velikonoční dílna 15 000 Kč 2019-2021 

Vánoční zpívání 1 000 Kč 2020-2021 

ZŠ KRAVAŘE Florbalová akademie 
 

10 000 Kč 2021 

Velikonoční turnaj ve vybíjené dívek 5 000 Kč 2021 

Fotbalový turnaj Máchův pohár pro žáky 1.st 5 000 Kč 2021 

ZŠ K.H.MÁCHY DOKSY Doksy zpívají - 1 x 2 roky 10 000 Kč 2020-2021 

ZŠ 28.ŘÍJNA Přehlídka flétnových souborů 10 000 Kč 2020-2021 

MŠ ŠPIČÁK Akce Den Země 16 000 Kč 2021 

MŠ PROVODÍN Dětský den 2 500 Kč 2021 

MŠ BRATŘÍ ČAPKŮ Setkávání se seniory 4x ročně 
 

4 000 Kč 2019-2021 

Společně a lépe- 1x měsíčně 
 

6 000 Kč 2019-2021 

MŠ JIRÁSKOVA CVIKOV Spolupráce se ZUŠ Cvikov – koncerty MŠ - 2021 

Česko zpívá koledy - 2021 

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE 
"SMETANKA" NOVÝ 
BOR 

Ekohrátky ve Smetance – projekt pro ZŠ, MŠ a 
veřejnost – výukové programy 

250 000 Kč 2019-2022 

Zdravá hlína – projekt pro ZŠ, MŠ a veřejnost – 
výukové programy 

250 000 Kč 2019-2022 

Legorobotika ve Smetance – projekt pro ZŠ, MŠ a 
veřejnost 

350 000 Kč 2019-2022 

Společné aktivity 
malotřídních škol 
Českolipska a 
Novoborska:  
ZŠ a MŠ Svor, Okrouhlá, 
Doksy – Staré Splavy, 
Prysk, Okna, Nový 
Oldřichov, Kamenický 
Šenov – Prácheň, Horní 
Libchava. Volfarice, 
Brniště, ZŠ Gen. 
Svobody Nový Bor - 
Arnultovice 

Výtvarničení + Vernisáž 2 000 Kč 2021 

Setkání s poezií - Prysk 2 000 Kč 2021 

Sloupský tyjátr 2 000 Kč 2021 

Volfartický vlastík 3 000 Kč 2021 

Florbalový turnaj v H.Libchavě 8 000 Kč 2021 

Fotbalový turnaj Polevsko 2 000 Kč 2021 

Miniolympiáda Prysk 2 000 Kč 2021 

Atletika - Brniště nebo Oldřichov 1 000 Kč 2021 

Vybíjená Zahrádky 2 000 Kč 2021 

Malotřídky hledají talent 3 000 Kč 2021 

Lesní festiválek 10 000 Kč 2021 

Retrohry 10 000 Kč 2021 

Ekohrátky Nový Bor 2 000 Kč 2021 

Šachový turnaj malotřídních škol 8 000 Kč 2021 
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Cíl 5.2 Podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání 

Opatření 5.2.1 Podpora drobné vybavenosti ZUŠ a organizací zájmového a 
neformálního vzdělávání 

Popis cíle opatření 

Zajištění odpovídajícího stavu infrastruktury pro rozvoj výuky, výukových a výchovných metod, 

včetně podpory fyzického a duševního zdraví žáků – pobyt venku, pohyb a vzdělávání. Zvyšování 

technické úrovně školních budov a areálů.  

Úpravy venkovního prostranství v okolí budov, spočívající v revitalizaci a výsadbě zeleně  

a pořízení hracích prvků.  

Podpora infrastruktury a vybavení prostor pro zájmové a neformální vzdělávání ve vazbě na klíčové 

kompetence (technické a řemeslné obory, přírodní vědy, jazyky digitální kompetence…) nezbytnou 

podmínkou dostupnosti pro všechny je i zajištění bezbariérovosti objektů.  

Popis plánovaných aktivit (včetně případných projektových záměrů) vedoucích k naplnění cíle 

Konkrétní aktivity i projektové záměry školská zařízení definovala při přípravě Strategického rámce 

MAP Českolipsko a Novoborsko II, příloze Investiční záměry a ve stanovení Střednědobé vize rozvoje 

vzdělávání do roku 2023.  

Každá organizace řeší financování podle svých možností, zejména prostřednictvím různých dotačních 

programů. Doba realizace plánovaných záměrů probíhá od roku 2017 a pokračuje až do roku 2023. 

Odpovědnost za jednotlivé aktivity má vedení a zřizovatel dané organizace. Investiční záměry ZUŠ i 

organizací zájmového a neformálního vzdělávání jsou součástí přílohy Investiční záměry SR MAP 

Českolipsko a Novoborsko II. 
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Popis souladu Strategického rámce MAP s investičními potřebami v 

oblasti vzdělávání  území ORP Česká Lípa a ORP Nový Bor 

Strategický rámec MAP Českolipsko a Novoborsko II svými definovanými pěti prioritami a souborem 

navazujících strategických cílů jednoznačně vymezuje potřeby řešeného území nejen z hlediska 

investičních potřeb. Současně byly sběrem dat od vzdělávacích zařízení v  území identifikovány 

investiční potřeby, které tato vzdělávací zařízení buď již aktuálně řeší, nebo které organizace 

připravují. Investiční potřeby jsou jednoznačně finančně, organizačně, časově i administračně 

nejnáročnějšími potřebami, které byly v území identifikovány.   

Investiční potřeby řeší v rámci Strategického rámce MAP Českolipsko především Priorita č. 1 – Rozvoj 

infrastruktury školských zařízení a oba strategické cíle této priority. Těmito cíli jsou Strategický  

cíl 1.1 Modernizace výukových prostor a Strategický cíl 1.2 Podpora infrastruktury pro předškolní, 

základní a neformální vzdělávání. Dále Priorita 5, Podpora zájmového, neformálního a celoživotního 

vzdělávání, Cíl 5.2 Podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání. 

 

 

 

 


