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1. Odsouhlasení programu 

- Program jednání pracovní skupiny pro financování byl schválen. 

2. 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 popis potřeb, který byl zaslán 

napříč spektrem pracovních skupin a do škol.  

- Zpětná vazba od 64 škol (54 škol odpovědělo, 10 zaslalo své vypracované strategické 

plány školy). 

- jedná se o strategický plán na rozvoj MŠ a ZŠ, který jako jediný se zaměřuje na 

analýzu školství a návrh potřeb pro příští plánovací období. Řada škol nemá své 

strategické plány rozvoje. Jedná se tedy o jediný dokument, shrnující problematiku, 

která se tohoto území týká. Dokument rovněž slouží jako podklad pro budoucí 

možnosti žádostí o různé granty.  

- -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 na Bc. V. Váradiovou - 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) 

- Témata, která budou uvedena ve SWOT analýzách by mohly sloužit jako další 

stanovené cíle v navazujícím projektu MAP III. 

3. Diskuse 

Bc. Z. Coufalová – co je třeba všechno udělat, aby se dospělo k hladkému závěru projektu? 

PhDr. D. Strnadová – Je potřeba provést kontrolu uvedených údajů ve výstupním 

dokumentu a případně doplnit o své postřehy, názory a připomínky, t. do 30. 4. 2021. 

- Informuje o schválení navazujícího projektu MAP III., momentálně se čeká na právní 

akt. 

- V rámci projektu MAP III. bude umožněna realizace vzdělávání pedagogů, nicméně se 

upozorňuje na výrazné omezení finančních prostředků v porovnání s projektem MAP 

II. 

- MAP II. končí v červnu, navazující projekt MAP III. plynule navazuje v červenci 

2021. 

- v projektu MAP III. budou vytvořeny pouze 4 pracovní skupiny, které vzniknou 

spojením dosavadních pracovních skupin, které jsou si tématem podobné. 

- LAG Podralsko má nově kancelář v DOKSECH, adresa: náměstí Republiky 46, 472 

01 Doksy. 

L. Janků – je plánovaný nový IROP? 

PhDr. D. Strnadová – Ano, vše bude obdobné jako v současném plánovacím období. 

 

4. PODĚKOVÁNÍ ZA SPOLUPRÁCI A ODVEDENOU PRÁCI 

V RÁMCI PRACOVNÍ SKUPINY 
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5. Prezenční listina 

 

 

 


