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ZÁPIS 
 

Workshop v oblasti „Kultura, vzdělávání a věda“ 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Datum:   16.09.2020 

Čas:    10:00 hodin 

Místo:    Landratsamt, Hochwaldstr. 29, 02763 Zittau 

Místnost 1301 

Účastníci:  viz prezenční listina 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Plánovaný program jednání 
 
TOP 1 Přivítání, zahájení 

TOP 2 Základní informace o projektu „Posilení institucionální spolupráce v euroregionu Neisse-Nisa-

Nysa “ 

BOD 3 Představení aktuálních struktur a odpovědných oblastí zúčastněných organizací na německé, 

české a polské straně 

BOD 4 Výuka jazyka sousedních zemí v raném věku a euroregionální partnerství mateřských škol – 

představení Saského pracoviště pro výuku jazyka sousedů v raném věku (paní Dr. R. Gellrich) 

BOD 5 Přehled aktivit projektu „Groß und Klein gemeinsam – Duzi i Mali razem“ (paní A. Caban) 

BOD 6 Projednání možnosti propojení jednotlivých aktérů 

BOD 7 Informace o vypracování nových strategických cílů v rámci společné strategie rozvoje 

Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa pro programovací období 2021-2027 – stanovení prioritních témat 

přeshraniční spolupráce 

BOD 8 Ostatní, shrnutí, výhled a další termín 

1. Workshop byl zahájen a veden jednatelem Euroregionu Neisse panem Köhlerem. 

2. Pan Köhler představil účastníkům cíle workshopu a základní informace o projektu, v jehož 

rámci byla organizace tohoto setkání možná. Dále informoval o tvorbě nové strategie ERN pro 

programovací období 2021 – 2027 a s tím souvisejícím vytyčení prioritních oblastí, v kterých je 

přeshraniční spolupráce nutná pro systematický rozvoj v trojzemí. Tématické oblasti pro novou 

strategii mají být prodiskutovány a určeny v jednotlivých workshopech. 

3. Paní Dr. Gellrich představila jako ředitelka Saského pracoviště pro výuku jazyka sousedů v 

raném věku (LaNa) jak hlavní úkoly tak i záměry a cíle jejích organizačních jednotek. 

4. Pracovnice LaNa paní Caban poskytla doplňující přehled o aktivitách pracoviště v rámci 

projektu „Groß und Klein gemeinsam – Duzi i Mali razem“ (Velcí a malí společně). 
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5. Zástupce zemského okresu Budyšín pan Wunderlich mluvil o zkušenostech ze školních družin, 

které jsou, co se týká podpory rané výuky sousedních jazyků, vhodným doplňkem k základním 

školám. Navrhl, aby byli účastníci na příští setkání pozváni do kanceláře Domowiny v Budyšíně, 

kde by jim mohly být na místě představeny fungující způsoby uvedení jazyka Lužických Srbů do 

vzdělávací praxe v tomto zařízení. 

6. Zástupce městské správy Bogatyni pan Drewniacki mluvil o problémech, které se vyskytují při 

spolupráci partnerů v předškolních zařízeních. Na jedné straně jsou to často nepřekonatelné 

jazykové bariéry, na straně druhé chybí finance pro realizaci. 

7. ERN nabídl podporu –  v jaké formě je to možné a přicházelo by v úvahu, musí být ještě 

projednáno. 

8. Termín dalšího workshopu nebyl prozatím stanoven vzhledem k situaci kolem opatření 

spojených s Covid-19. Zájem všech tří stran o další setkání byl i přesto jednoznačně vysloven. 

 Všechny prezentace z workshopu budou poskytnuty všem účastníkům v přeložené verzi (DE, 

CZ, PL). 

 

Přílohy (viz mail): 

Prezenční listina 

Powerpoint prezentace 

 


