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Zápis z jednání pracovní skupiny Rovné příležitosti  

projektu MAP Českolipsko a Novoborsko III 

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

 

Místo: kancelář LAG Podralsko, nám. Republiky 46, Doksy 

Datum a Čas: 20.10.2022, 16:00 – 18:00 hodin 

Přítomni: dle Prezenční listiny 

Program: 

1) Odsouhlasení programu jednání 
2) Informace od členů PS 
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) Informace od členů PS 
Rodina v centru: Mgr. Veronika Marešová informovala o realizaci projektů této organizace, 
více zde: https://www.rodinavcentru.cz/  
ZŠ Špičák: Ing. Jelínková: problematika žáků – cizinců na této škole, konkrétně Mongolů a 
Ukrajinců. Probíhá pro ně a jejich sžití s českým prostředím celá řada zajímavých aktivit, 
včetně sdílení zkušeností a spolupráce s rodiči, velkým problémem ale je kapacita pedagogů. 
MŠ Špičák: M. Hellerová: důraz na vzdělávání cizinců – předškoláků, již v MŠ, v některých 
případech malá spolupráce ze strany rodičů dětí – cizinců, MŠ se zaměřuje na projekty 
národních rozdílů, proběhla řada zajímavých aktivit, které přispěli ke zvýšení spolupráce 
např. s knihovnami. 
Mgr. Jana Glaserová: informace k Týdnu rodiny, pěstounství a náhradnímu rodičovství. 
Líp a spolu, pí Ondrušková: informace k řadě končících i probíhajících projektů, viz 
https://www.lipaspolu.cz/ , které pomohly nastartovat a nyní již i plně realizovat činnost 
tohoto spolku. 
Mgr. Wildová: realizuje velkou pomoc rodičům handicapovaných dětí, objasňuje jim jejich 
práva a zprávy z pedagogicko psychologické poradny. Dále informovala o průběhu mapování 
aktuálních a reálných potřeb základních škol a pedagogických pracovníků a přípravě zprávy k tomuto 
tématu.  
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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: 

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 až začátek prosince 2022, 

vyhovující den zůstává čtvrtek, 16.00 hodin. Přesný termín bude členům PS rozeslán v dostatečném 

časovém předstihu.   

 

 

 

 

 

Zapsala: B. Danihelová 

 

 

 

  


