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Výzva č. 02_20_082 Akční plánování v území 

           

ZÁPIS Z 1. JEDNÁNÍ PS na podporu regionální identity    

                           MAP III pro SO ORP Varnsdorf a SO ORP Rumburk 
 

Název projektu: 
Místní akční plán rozvoje vzdělávání III pro SO ORP Varnsdorf a pro 
SO ORP Rumburk – Akční plánování v území 

Reg. č. žádosti:   CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023024 

     
  

Datum konání: 27. 5. 2022  

Čas konání: 10:00 – 11:00 hodin 

Místo konání: Zasedací místnost MAS Český sever, z.s., Národní 486, 407 47 
Varnsdorf 

   

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

Program 1. jednání: 
1. Úvod, uvítání – aktuální informace o průběhu realizace projektu MAP III 
2. Stav aktualizace a funkčnost webu sluknovskozaskolou.cz 
3. Možnosti financování navazujících aktivit mimo rozpočet MAP III 
4. Různé 
5. Závěr   

  
 

Průběh jednání: 
 
1) Hlavní manažerka projektu – Hana Kracmanová přivítala členy Pracovní skupiny na podporu 

regionální identity. Hlavní manažerka prezentovala aktuální informace o projektu MAP III a 

dosavadním průběhu realizace – viz prezentace, která bude použita i pro jednání ŘV MAP III. 

 

2) Členové PS zhodnotili a projednali, jak aktuální jsou data uvedená na webových stránkách 

sluknovskozaskolou.cz. V rámci jednání proběhl také test funkčnosti webových stránek. Bylo 

konstatováno, že vše je funkční. Členové PS provedou revizi dat a Andrea Kadlecová doplní 

případně nové údaje a nové badatelské úkoly, které byly shromážděny od poslední aktualizace. 

http://www.esfcr.cz/
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv


 

                                                                                                   
 

Náměty na badatelské úkoly zaslali pedagogové MŠ Šluknov, proběhne přepracování po 

konzultaci s didaktikem a následně budou úkoly vloženy na záložku „badatelské úkoly“ na 

webu.  

 

3) Členové PS dále projednali možnosti realizace dalších navazujících aktivit na podporu 

regionální identity. Jedná se zejména o popularizaci webu: www.sluknovskozaskolou.cz a šíření 

jeho dobrého jména jednak do škol a dále také mezi veřejnost – možnost ukázkové hodiny přes 

Andreu Kadlecovou. Dále byly diskutovány možnosti komentovaných vycházkových okruhů 

s průvodcem (členem PS nebo partnerem), které by tematicky navazovaly na údaje na webu. 

Vzhledem k tomu, že tyto aktivity není možné financovat z nepřímých výdajů MAP III, bylo dále 

projednáno a domluveno, že ve spolupráci s PS pro financování budou identifikovány možné 

zdroje financování: např. Ústecká komunitní nadace, Nadace VIA a další dostupné.  

 

4) V bodu různé nebylo nic projednáno, a tak vedoucí PS Mgr. Klára Mágrová poděkovala všem 

za účast a rozloučila se. 

 

Úkoly vyplývající z jednání: 
 

Úkol: Kdo: Lhůta: 
Revize dat na webu Všichni členové PS Do 31. 8. 2022 

Vložení nových dat a 
badatelských úkolů 

Mgr. Andrea Kadlecová Do 31. 10. 2022 

Informování PS financování 
k identifikaci zdrojů na 
financování navazujících aktivit 

Hana Kracmanová Do 31. 8. 2022 

 
 
Zápis vypracovala:                                                      Mgr. Klára Mágrová 
 
 

                                                                                                                  
……………………………………………………….                                    
               Mgr. Klára Mágrová                                                      
                                                                                                                               
Ve Varnsdorfu dne: 30. 5. 2022 
 
Přílohy: 
 

1) Prezenční listina 
2) Prezentace MAP III pro ŘV 

http://www.sluknovskozaskolou.cz/

