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Výzva č. 02_17_047 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání II 

           

ZÁPIS Z 1. JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY 

PRO REGIONÁLNÍ IDENTITU 
 

Název projektu: Místní akční plán vzdělávání II pro území SO ORP Varnsdorf a pro 
území SO ORP Rumburk 

Reg. č. žádosti:   CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009704 

     
  

Datum konání: 7. 3. 2019  

Čas konání: 9:00 – 11:00 

Místo konání: Sídlo MAS Český sever, z.s., Národní 486, 407 47 Varnsdorf – 
zasedací místnost 1. patro 

   

Přítomni: 
 
Dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu. 

 
Program 1. jednání: 
1. Úvod, uvítání 
2. Aktuální informace o projektu MAP II a postupu v realizaci, financování – hlavní manažer 

projektu MAP II 
3. Aktuální informace k PS pro regionální identitu – hlavní manažer MAP II 
4. Volba předsedy PS 
5. Rekapitulace činností za minulé období – MAP I 
6. Stanovení priorit a plánu práce PS na rok 2019 
7. Různé 
8. Závěr    

 
Průběh jednání: 

 
1) Hlavní manažerka projektu, paní Hana Kracmanová přivítala členy PS. 
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2) A předala informace o aktuálním stavu realizace projektu – termíny zaregistrování žádosti, 

schválení a vydání PA. Zároveň informovala o vyplacené zálohové platbě na realizaci projektu, 

která byla přijata na bankovní účet příjemce dne  12. 2. 2019.  

 

3) Prostřednictvím prezentace použité na 2. jednání ŘV MAP II odprezentovala hlavní manažerka 

projektu detailní informace o složení organizační struktury projektu a o činnosti všech 

pracovních skupin. Na dotazy členů PS byly podány upřesňující informace k činnosti a 

plánovaným výstupům za PS. 

 

4) Proběhla volba (předsedy) vedoucího PS. Členové PS se shodli v návrhu na vedoucího PS 

v osobě pana Ing. Vlastimila Pažourka. Ten byl následně všemi členy PS odhlasován jako 

vedoucí PS 

 

5) Byla provedena rekapitulace činností za období práce pracovní skupiny v rámci realizace 

projektu MAP I. Byla aktualizována tabulka časové osnovy pro přesné vymezení období, které 

se bude zapracovávat do výukových materiálů, včetně identifikace možných zdrojů informací. 

Tabulka je přílohou tohoto zápisu. Proběhla rozsáhlá diskuze nad formou výukových materiálů 

a pracovních listů v návaznosti na věkovou kategorii žáků / dětí, které budou materiály v rámci 

výuky používat. Zazněl požadavek na identifikaci „kreslíře“ z území. 

 

6) Členové PS se dohodli na plánu aktivit v časovém horizontu do 30. 6. 2019, pro další období 

bude zpracován detailní plán práce. 

 

7) Různé – diskuze členů PS nad zařazením kapitol s vazbou na přírodu a krajinu ve spolupráci se 

zástupcem NP České Švýcarsko a požádali o jeho přizvání do PS. 

 

 

Úkoly vyplývající z jednání: 
 

Úkol: Kdo: Lhůta: 
Návrh plánu práce  Ing. Vlastimil Pažourek Do 30. 6. 2019 

Oslovení zástupce NP České 
Švýcarsko s členstvím ve PS 

Hana Kracmanová Do 25. 3. 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                   
 

 
 
 
Zápis vypracovala:                           Hana Kracmanová, hlavní manažer projektu 
 

                                                                                                                                                                                                                  
Hana Kracmanová                                             ……………………………………………………………………………… 
 
Ve Varnsdorfu dne: 7. 3. 2019 
 
Přílohy: 
 

1) Prezenční listina 
2) Tabulka časové osnovy 


