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Zápis k Veřejnému projednání k projektu MAP ORP LITOMĚŘICE II 

 

Datum konání:  20. června 2018, 14.00 hod 

Přítomni:  Dle prezenční listiny 

 

Veřejné projednání se konalo dne 20. června 2018 na Hradě v Litoměřicích od 14.00 hod. Projednání 
se zúčastnilo 29 osob a členové realizačního týmu. 

 

Obsah jednání: 

- Výstupy projektu MAP I 
- Základní informace o projektu MAP II 
- Představení realizačního týmu projektu 
- Naplánované aktivity během projektu 
- Nominování zástupců z jednotlivých škol 
- Diskuze 

 

 

Zápis: 

- Projednání zahájila manažerka projektu Ing. Veronika Šturalová. 
- Na začátku projednání manažerka uvedla důvod setkání a představila program jednání.  
- Po úvodu, současně s probíhající prezentací, byly široké veřejnosti podány podrobnější informace 

k jednotlivým bodům programu projednání: 
o Výstupy projektu MAP  

▪ informace o ukončení projektu MAP ORP LITOMĚŘICE 
▪ co bylo výstupem projektu – memorandum, metodické týmy, vzdělávací kurzy, 

dokument Místní akční plán 
▪ kde jsou k nalezení výstupy projektu (projektové stránky 

www.maplitomericko.cz),  
▪ další stručné informace o projektu jsou k nalezení na rozdávaném bulletinu, který 

je ke stažení i na webových stránkách  
o Základní informace o projektu MAP II 

▪ Číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008586, uvedení doby realizace (1. 6. 
2018 – 31. 5. 2022), realizátor MAS České středohoří a partner Město Litoměřice 

▪ Informační prostředky pro širokou veřejnost – webové stránky projektu 
maplitomericko.cz a facebookové stránky projektu  

o Představení realizačního týmu projektu 
▪ Představení jednotlivých členů týmu administrativní i odborné části, vč. působení 

lektorů, zástupců škol a koordinátorů 
o Organizační struktura v rámci pracovních skupin a obsah činnosti jednotlivých pracovních 

skupin 
▪ Uvedení 4 povinných pracovních skupin 
▪ Obsah náplně práce jednotlivých pracovních skupin 
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▪ Složení pracovních skupin s uvedením povinných členů 
o Naplánované aktivity 

▪ Aktivity, jejichž realizace proběhne během prvních 3 měsíců realizace projektu – 
aktualizace ŘV, sestavení prac.skupin, nominace zástupců škol aj. 

▪ Implementační a vzdělávací aktivity, naplánované v akčním plánu projektu MAP I, 
které budou probíhat od září 2018,  

▪ Součástí realizace projektu je i aktualizace a rozšiřování dokumentu Místní akční 
plán vzdělávání 

- Po skončení prezentace byly podány informace k zástupcům škol – administrativní a časová 
vytíženost, finanční ohodnocení formou DPP a náplň práce této pozice 

- Návrh na setkání ředitelů dne 29. srpna nebo 30. srpna 2018 s podáním informací k aktivitám 
realizovaným od září, včetně představení koordinátorů jednotlivých částí a jejich harmonogram 
aktivit během realizace projektu 

- Následovala diskuze s veřejností 
o Pracovní skupiny – kolik jich tedy je, jaká je činnost, kdo se může přihlásit 

▪ Manažerkou a koordinátorem byly znovu podány informace k prac.skupinám 
o Pracovní skupiny – proč není pracovní skupina na polytechniku a zájmové vzdělávání 

▪ Navržení pracovní skupiny polytechnika a zájmového vzdělávání. Další vývoj 
skupiny bude záležet na počtu členů pracovní skupiny 

o Setkání ředitelů – z navržených termínů je vyhovující 30. srpna 2018 
- Po skončení diskuze bylo ukončeno projednání s poděkováním veřejnosti za účast a dotazy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Součástí tohoto zápisu je prezentace.  
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