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

Zápis z jednání – MAS Český sever, 9. 10. 2020 

 14. JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY PRO REGIONÁLNÍ IDENTITU 

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

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

 

Účastníci:  A. Kadlecová , K. Mágrová, J. Rybánský, D. Štefáčková,  H. Kracmanová 

Omluveni:  V.Pažourek 

Program:  

1) K dispozici je sdílený dokument:  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TX28hywg3Zj-RPiGUcmp7adUy-Ac1zK2YdBbdDfx-

oo/edit?ts=5e53c320#gid=1763581475 Jsou zde doplněna jména autorů hesel tištěné publikace Faktografická a metodologická příručka pro učitele 

a autoři hesel pro web 

2) MAS Český sever – je v kontaktu s Martinem Havlíčkem, uzavře s ním DPP na jazykové korektury . Členem PS již není R. Procházková. Pokud by bylo 
zapotřebí, může se počet členů ještě rozšířit.  

3) Účastníci se seznámili s vypracovanou aktivitou Petra Sedláka z Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) v rámci HistoryLab (přejmenování ulic 
ve Vdf), odkaz je zde: http://testlab.felk.cvut.cz/cviceni/proc-prejmenovali-ulice#slide-form. MAS Český sever  osloví autora, aby zpracoval aktivitu 
pro web (reg. učebnice) zaměřený na proměnu regionu ve 20. století prostřednictvím fotografie (před 1945 / po 1945) 

4) MAS Český sever – vyhlásí VŘ na zpracovatele webu 
5) MAS Český sever – zajistí překlad textů z němčiny pro potřeby J. Rybánského, osloví překladatele Karla Schreitera z Muzea Rumburk (uzavře se DPP) 
6) K. Mágrová – osloví R. Nagela ze Správy NP ČŠ se žádostí o zpracování hesla o lovcích a sběračích v mezolitu v Českém Švýcarsku, úhrada přes MAS 

 
Úkoly do dalšího jednání prac. skupiny:  Členové prac. skupiny připraví a pošlou další hesla pro Faktografickou příručku a web  
Dlouhodobý úkol: Vl. Pažourek osloví Ústav archeologické památkové péče Severozápadních Čech a domluví zde poskytnutí obrazových podkladů  
Další jednání se uskuteční v pátek 13. 11. 2020 od 10.00 hod. v sídle MAS Český sever ve Varnsdorfu.  

 Dne 9. 10. 2020 sepsala K. Mágrová  
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