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1. Schválení programu PS 
Jednotlivé body programu PS byly schváleny.  

 

2. Naplánované akce- rekapitulace 

- Učíme se venku – akce proběhne až 6. 5. 2021, akce se uskuteční určitě, k dnešnímu 

dni přihlášeno 11 lidí, ale zájem dalších účastníků stále narůstá. 

- Ekohrátky – zrušeno, zákaz mísení tříd a škol, není v plánu „online verze“. Uvidí se, 

jaká bude situace. 

- Barevný týden, Den Země – momentálně probíhá-MŠ Bratří Čapků, MŠ Okna, MŠ 

Stružnice, MŠ Sovička, ZŠ Lada. Na základě situace, plné omezení, vznikla nová 

forma- zaslán kvíz, děti malují obrázky, atp. 

- Možnost předávání a prezentování informací o probíhajících akcí pomocí „Zpravodaje 

LAG Podralsko“ (možné zasílat různé kvízy, tajenky, osmisměrky, atp.) 

- Akce v Ekoporadně-: 

o Přednášky ke Dni vody, ke Dni Země. Jedná se o dvoudenní akce (pro 1. 

stupeň = 1den; pro 2. stupeň=2.den). Akce jsou naplánované na úterý nebo na 

čtvrtek od 10:00 hod a probíhají online formou přes Teams 

o Pozvánka na virtuální procházku (13. 5. 2021) 

o Pozvánka na přednášku o paleontologii (20. 5. 2021) 

Bližší informace dostupné na webu: https://muzeumcl.cz/detem/ekoporadna-orsej/program-akci 

- Akce Geopark: 

o LAND-ART výzva – podpora umění v přírodě za účelem vzbuzení většího 

zájmu o přírodní krásy na Českolipsku a jeho okolí 

o Školení na průvodce 

Bližší informace dostupné na webu: https://www.visitralsko.com/l/georanger/  

Na web www.ekovychovalk.cz je možné prezentovat další připravované akce spojené s evvo 

tématikou. 

3. Spolupráce pracovních skupin v rámci navazujícího projektu 

MAP III. 
- v rámci projektu MAP III. dojde ke sloučení 8 pracovních skupin do 4 pracovních skupin.  

- výhodou účasti na pracovních skupinách je neustálý aktuální přísun informací  

- možno dohodnout se v rámci pracovní skupiny na absolvování workshopu, kurzu atp. na 

zajímavá témata 

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

dokument MAP II.“, výstupní dokument celého projektu. Cílem tohoto jednání bylo 

https://muzeumcl.cz/detem/ekoporadna-orsej/program-akci
https://www.visitralsko.com/l/georanger/
http://www.ekovychovalk.cz/


 

                                                                                                        

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 škol, který byl 

zaslán napříč spektrem pracovních skupin a zejména do škol.  

- agregovaný popis potřeb škol bude součástí finálního dokumentu MAP Českolipsko a 

Novoborsko II, na jeho základě budou evidovány SWOT analýza a SWOT3 analýza 

finálního dokumentu. 

- zaměřit se na SWOT analýzy 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. 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) 

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

stanovené cíle v navazujícím projektu MAP III. 

Připomínka: Snaha o zvýšení zájmu o místo, kde žijeme a jeho okolí a prohlubování 

ekoznalostí. 

5. PODĚKOVÁNÍ ZA SPOLUPRÁCI A ODVEDENOU PRÁCI 

V RÁMCI PRACOVNÍ SKUPINY 
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