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1. Program pracovní skupiny byl schválen. 
 

2. Uskutečněné/nerealizované akce 
 

- Online Vánoční zpěvy – vypořádáno 

- Online Morana – vypořádáno 

- ZUŠBERG – vypořádáno 

- Okresní čtyřručka – nerealizováno z důvodu pandemie, ale organizačně připraveno 

- Malý umělec – nerealizováno z důvodu pandemie, ale organizačně připraveno 

- ZUŠ Tour – zrušeno z důvodu pandemie 

- Virtuální prohlídka (ZUŠ Nový Bor) – finalizuje se k uveřejnění 

- Virtuální prohlídka (ZUŠ Doksy) – zatím rozpracované odborníky, fáze finalizace 

 

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 

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 v časovém předstihu.  

- jedná se o strategický plán rozvoje primárního vzdělávání MŠ a ZŠ. Řada škol nemá 

zpracovaný svůj strategický plán rozvoje. Jedná se tedy o jediný dokument, kde jsou 

analyzovány problémy, které se tohoto území týkají.  

- zaměřit se na SWOT 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 mohla sloužit jako další 

stanovené cíle v navazujícím projektu MAP III. 
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5. PODĚKOVÁNÍ ZA SPOLUPRÁCI A ODVEDENOU 

PRÁCI V RÁMCI PRACOVNÍ SKUPINY. 
 

 

V České Lípě, dne 29. 04. 2021 

Zapsaly: Eva Kolocová a Milena Nováková  

 

 

Příloha: prezenční listina 

 

 


