
 
 

   
MAP Českolipsko a Novoborsko III, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0019336 

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU MAP ČESKOLIPSKO A 

NOVOBORSKO III 

 

Místo jednání: zasedací místnost LAG Podralsko z.s., náměstí Republiky 46, Doksy 

Termín a čas jednání: 31.5.2022, 10:00 – 13:00 hodin 

Přítomni: dle prezenční listiny. 

 

Program jednání: 

1) Prezence účastníků 

2)  Seznámení s výsledky hlasování per rollam ke Strategickému rámci MAP  Českolipsko 

a Novoborsko III 

3) Informace k přípravě plánovacího období do roku 2027 (možnosti z IROP,  zapojení do 

OP Z+, OP JAK) 

4) Pracovní skupiny projektu a seznámení s jejich činností 

5) Roční akční plán projektu MAP III 

6) Různé – facebook a webové stránky projektu 

 

1) Prezence účastníků 

Přítomno 13 členů řídícího výboru MAP III 

Omluveni 4 členové ŘV MAP III 

2) Seznámení s výsledky hlasování per rollam ke Strategickému rámci MAP Českolipsko a 

Novoborsko III 

Pořízení zápisu: 8.3.2022 

Termín průběhu hlasování per rollam: 22.2.2022 – 7.3.2022 

Oslovení členové ŘV MAP Českolipsko a Novoborsko: 20 

Počet hlasujících členů: 15 

Usnesení 1/22 

Členové ŘV MAP Českolipsko a Novoborsko III schvalují Strategický rámec MAP Českolipsko a 

Novoborsko III včetně přílohy Seznam investičních priorit mateřských škol, základních škol a 
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organizací zájmového a neformálního vzdělávání a celoživotního učení bez výhrad.  

Pro: 15    Proti: 0    Zdržel se: 0 

3) Informace k přípravě plánovacího období do roku 2027 (možnosti z IROP,  zapojení do 

OP Z+, OP JAK) 

Připravena byla prezentace, v níž byli členové ŘV seznámeni se současným stavem přípravy 

plánovacího období do roku 2027 a možnostmi dotací jednak do infrastruktury pro vzdělávání 

z IROP, možnostmi z OP Z+ a Šablonami z OP JAK. Prezentace je součástí tohoto zápisu.  

Členové ŘV MAP Českolipsko a Novoborsko III berou na vědomí informace k plánovacímu období 

do roku 2027.  

4) Pracovní skupiny projektu a seznámení s jejich činností 

V rámci realizace projektu pracují 4 pracovní skupiny, ŘV MAP III byl seznámen s tím, co 

v současné době PS projednávají: 

 PS pro financování: 

Investiční záměry do SR MAP III 

Roční akční plán 

Aktivity, navržené jednotlivými PS a jejich způsob financování 

 PS pro ČG a rozvoj potenciálu každého žáka: 

Roční akční plán 

Vrstevnické vzdělávání 

Ilustrace oblíbené knihy 

 PS pro matematickou gramotnost a rozvoj potenciálu každého žáka 

Roční akční plán 

Robotické včelky a zájem o půjčování 

Digitální kompetence v matematice (finanční gramotnost, nabídky workshopů pro pedagogy 

– grafický software CANVA a stavebnice VEX 123 a VEX GO) 

Ukázky práce s roboty - Ozoboty a jejich programování na počítači; robotickou koulí Sphero 

Bolt a její ovládání aplikací v mobilu; robotickou stavebnicí VEX GO  

 PS pro rovné příležitosti 

Roční akční plán 

Realizace semináře Vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra 

Hra Vzhůru do světa povolání 

Členové ŘV MAP Českolipsko a Novoborsko III berou na vědomí informace k činnosti pracovních 

skupin projektu MAP Českolipsko a Novoborsko III. 

5)    Roční akční plán projektu MAP III na 2. pololetí roku 2022 a na rok 2023 

Od MŠ, ZŠ a organizací zájmového a neformálního vzdělávání v území ORP Česká Lípa a ORP Nový 

Bor a zejména ve spolupráci s pracovními skupinami, byly zjištěny pravidelné aktivity a přiřazeny 

k prioritám, cílům a opatřením SR MAP III. 
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Záměry z cíle 1, Modernizace výukových prostor, opatření Opatření 1.1.1 Modernizace odborných 

učeben a cíle 1.2 Podpora infrastruktury pro předškolní, základní a neformální vzdělávání, opatření 

1.2.1 Rekonstrukce školních budov jsou z velké části obsahem SR MAP III, přílohy 1 – seznamu 

investičních záměrů.  

RAP na 2. pololetí roku 2022 a na rok 2023, projednaný pracovními skupinami projektu, byl 

v týdenním předstihu a před jednáním ŘV zaslán členům ŘV k připomínkám.  

Usnesení 2/22 

Členové ŘV MAP Českolipsko a Novoborsko III schvalují Roční akční plán MAP Českolipsko a 

Novoborsko III bez výhrad. 

Pro: 13     Proti: 0    Zdržel se: 0 

 

6) Různé – facebook a webové stránky projektu    

ŘV MAP III byl opětovně podrobně seznámen s webovými stránkami projektu a facebookovou 

stránkou. Odkazy na tyto stránky jsou součástí zveřejněné prezentace.  

Diskutováno bylo propojení s realizátory projektu KAP a NAKAP. Členům ŘV bude společně 

s prezentací zaslána prezentace, poskytnutá ze setkání příjemců IPo MAP, v níž jsou aktivity projektu 

NAKAP včetně kontaktů na projektové manažery k jednotlivým oblastem zveřejněny.  

V souvislosti s možnou podporou z NAKAP byla diskutována i možná podpora logopedické prevence.  

 

 

 

 

Doksy, 31.5.2022 

 

Zapsala: Ing. Barbora Danihelová 

 

 

 


