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1. Program pracovní skupiny byl schválen. 

2. Kurz Jak nevyhořet …PhDr. Alena Sehnalová – zpětná reakce 
(evaluace) 

- velice kladně ohodnoceno, a pokud byla možnost, klidně by se zúčastnění účastnili dalšího 

kurzu 

- přínosné i ve vztahu zamyšlení se sám/sama nad sebou 

-zkusit se domluvit na další seminář s pí. Sehnalovou (do konce dubna 2021) 

3. Obecné informace 
- ATELIER 344 - stavebnice polytechniky (dřevěné součástky) 

- Dne 29. 4. 2021 proběhne v MŠ Cvikov ukázka s možností bližšího seznámení se se 

stavebnicí 

- Kdo by měl zájem, nutné se nejdříve ozvat M. Novákové 

- Fundraising – existuje spolupráce s člověkem, který vyhledává zajímavé granty 

s požadovaným zaměřením. Bylo by vhodné využít jeho zkušeností a práce. Nabídka 

Z. Wildové, až budou výstupy, propojí kontakty. 

 

4. Strategický dokument MAP II. 
- Na závěrečném jednání pracovní skupiny pro financování byl detailněji rozebrán 

„Strategický dokument MAP II.“, výstupní dokument celého projektu. Cílem tohoto 

jednání bylo zdůraznit význam a upozornit na důležitost tohoto dokumentu s kladením 

důrazu na jeho připomínkování. 

- aplikováno na ORP Česká Lípa a ORP Nový Bor 

- součástí tohoto výstupního dokumentu je i agregovaný soupis potřeb, který byl zaslán 

k připomínkování v předstihu.  

- MAP II - jedná se o strategický plán pro rozvoj MŠ a ZŠ, který jako jediný se 

zaměřuje na vizi v následujících až 5 letech, co je potřeba. Spousta škol, bohužel 

takové dokumenty nemá. Jedná se tedy v takovém případě o jediný dokument, kde 

jsou zmíněny problémy, které se tohoto území týkají. Díky takovému dokumentu, 

který následně slouží jako podklad pro budoucí možnosti žádostí o různé granty, vč. 

zpracovaných analýz zaměřených na výše uvedené oblasti, kde jsou uvedeny 

konkrétní problémy. 

- zaměřit se na SWOT (silné a slabé stránky) a SWOT 3 analýzy – každá připomínka 

má smysl! Nebát se, děláme to pro vyřešení překážek a problémů v našem území.  

- Strategický dokument MAP II. zohledňuje potřeby regionu 

- v případě, že by někdo chtěl ještě něco doplnit, tak kontaktovat buď Ing. M. 

Novákovou nebo Bc. V. Varádiovou - v.varadi@lagpodralsko.com 

- poznámky ke strategickému dokumentu zasílat buď e-mailem (odkaz/výňatek na část 

v dokumentu a k tomu vlastní komentář, nebo dávat připomínky do komentáře) 

mailto:v.varadi@lagpodralsko.com


 

                                                                                                        

- témata, která budou uvedena v SWOT analýzách by mohla sloužit jako další 

stanovené cíle v navazujícím projektu MAP III. 

5. PODĚKOVÁNÍ ZA SPOLUPRÁCI A ODVEDENOU PRÁCI V RÁMCI 
PRACOVNÍ SKUPINY 

Přílohy: 
Prezenční listina

 


