
 
Zápis z jednání pracovní skupiny Čtenářská gramotnost  

projektu MAP Českolipsko a Novoborsko III 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0019336 

 

Místo: malá zasedací místnost LAG Podralsko z.s. 

Datum a Čas: 10. 10. 2022, 16.00 – 18.00 hodin 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 
Program jednání: 
 

1) Odsouhlasení programu jednání 
2) Přehlídka Ilustrace oblíbené knihy 
3) SWOT analýza dokument MAP Českolipsko a Novoborsko III 
4) Informace z projektu Metodická podpora akčního plánování a NAKAP II 
5) Upozornění na případné změny v projektech a personálním obsazení 
6) Různé 
7) Termín příštího setkání 

 
Ad 1)  
 
PS souhlasí s navrženým programem jednání. 
 
Ad 2)  
Přehlídka Ilustrace oblíbené knihy se ukázala jako velmi dobrý propagační nástroj, s využitím obrázků 
z přehlídky se podařila řada akcí, informujících o projektu MAP Českolipsko a Novoborsko III s větší 
návštěvností veřejnosti. PS vyhodnotila přínosnost aktivity jako velmi dobrou, s účastí veřejnosti a 28 
škol.  
 
Ad 3)  
V průběhu pracovní skupiny byla hlavní část jednání věnována SWOT analýze dokumentu MAP 
Českolipsko a Novoborsko III. Každý člen skupiny pracoval se SWOT analýzou, kterou měl vytištěnou, 
probíraly se jednotlivé výroky SWOT analýzy a doplňovaly výroky chybějící.  
Tato aktivita proběhne postupně ve všech pracovních skupinách a výsledná SWOT analýza bude poté 
znovu rozeslána členům PS a po doplněních aktualizována v dokumentu MAP III. 
 
Ad 4)  
Pí Váradiová předala informace ze společného setkání se zástupci KAP a z projektu Metodická 
podpora akčního plánování a NAKAP II, viz prezentace ze setkání. Zájem byl zejména o kontakty na 
kontaktní osoby jednotlivých aktivit NAKAP II.  
 
Ad 5) 
Vzhledem ke změnám ve vedení některých měst a obcí po volbách a také ke změnám na některých 
školách na pozici ředitelů škol, upozornili členové RT projektu MAP III na nutnost předání 
přístupových údajů v systému ISKP (šablony, popř. další projekty v udržitelnosti s potřebou 



 
průběžných zpráv o udržitelnosti projektu) a o nutnosti podat žádost o změnu v případě výměny 
statutárního zástupce obce nebo ředitele školy. Poradit v tomto směru může Bc. Kateřina Hnízdová, 
která se školami spolupracuje při přípravě projektů tzv. Šablon. 
 
Ad 6)  
Různé: 
RT rozešle členům PS odkaz na aktuální Harmonogram výzev IROP 
PS byla informována o proběhlé aktualizaci Strategického rámce MAP Českolipsko a Novoborsko III a 
jeho odeslání na RSK.  
 
Ad 7) 
Termín dalšího setkání byl předběžně dohodnut na konec listopadu 2022, vyhovující den zůstává 
pondělí, 16.00 hodin. Přesný termín bude členům PS rozeslán v dostatečném časovém předstihu.   
 
 
 
 
 
Zapsala: B. Danihelová 


