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Zápis k jednání Řídícího výboru projektu MAP ORP LITOMĚŘICE II 
 

Datum konání:  25. 9. 2020 
Přítomni:  Dle prezenční listiny 

 

Obsah jednání: 

- Informace k průběhu realizace projektu (výstupy projektu, plánované aktivity) 
- Schválení dokumentu "Průběžná sebehodnotící zpráva příjemců MAP a MAP II" a "Strategický rámec priorit MAP 

do roku 2023 na území SO ORP Litoměřice“  
- Vzdělávací workshop "Praktické typy distanční výuky a komunikace on-line aneb co se povedlo", Mgr. Dana 

Hádková 

 

Zápis: 

- Jednání zahájila manažerka projektu Ing. Šturalová, následně předala slovo koordinátorce projektu, která 
probrala jednotlivé body jednání.  

o Koordinátorka probrala výstupy projektu vzniklé za proběhlé období realizace projektu, vyjádřila se 
k činnosti RT v průběhu karanténních opatření na jaře tohoto roku a uvedla plánované aktivity 
projektu s možnou úpravou dle nařízení vlády. Možné změny se týkají především již naplánovaných a 
domluvených aktivit, mezi něž patří setkání pracovních skupin, seminář s p. Liškou a výjezdní zasedání 
ředitelů. 

- ŘV byl informován, že v průběhu měsíce září, ve dnech 7. - 15. 9. 2020, obdrželi členové ŘV prostřednictvím 
emailové korespondence informace ke schválení pověření organizace MAS České středohoří z.s. k vypracování 
projektové žádosti a podání žádosti do výzvy MAP III a k jeho následné realizaci v území ORP Litoměřice. 
Schválení probíhalo per rollam prostřednictvím formuláře zaslaného na e-mailové adresy členů ŘV. Ke dni 15. 
9. 2020 schválil ŘV pověření organizace MAS České středohoří z.s. k vypracování projektové žádosti a podání 
žádosti do výzvy MAP III a k jeho následné realizaci v území ORP Litoměřice, nadpoloviční většinou hlasů, tj. 
z celkových 26 členů ŘV se hlasování zúčastnilo 18 členů Řídícího výboru, kteří jednohlasně odsouhlasili 
schválení pověření organizace MAS České středohoří z.s. k vypracování projektové žádosti a podání žádosti do 
výzvy MAP III a k jeho následné realizaci v území ORP Litoměřice. 8 členů se zdrželo hlasování a 0 členů 
hlasovalo proti. Na základě schválení pověření MAS České středohoří, z.s. jako realizátora projektu MAP III 
bude RT projektu MAP II, po vyhlášení výzvy ze strany MŠMT, podávat žádost na realizaci MAP III.  

- Následovalo hlasování o dokumentu "Průběžná sebehodnotící zpráva příjemců MAP a MAP II" a "Strategický 
rámec priorit MAP do roku 2023 na území SO ORP Litoměřice“. Na základě omluv některých členů ŘV, kteří se 
nemohli dostavit, došlo po konzultaci s nimi k jejich hlasování o daných dokumentech prostřednictvím e-mailu. 
Na základě hlasů získaných před konáním jednání a po hlasování přítomných členů ŘV byly na základě počtu 
hlasů schváleny dokumenty "Průběžná sebehodnotící zpráva příjemců MAP a MAP II" a "Strategický rámec 
priorit MAP do roku 2023 na území SO ORP Litoměřice“.  Dokumenty odhlasovala nadpoloviční většina členů. 
Tj. z celkových 26 členů ŘV, 19 hlasovalo pro, 7 se zdrželo hlasování a 0 byla proti. 

- Po hlasování bylo předáno slovo lektorce Mgr. Daně Hádkové, která si připravila pro členy ŘV vzdělávací 
workshop v oblasti rovných příležitostí na téma "Praktické typy distanční výuky a komunikace on-line aneb co se 
povedlo", Mgr. Dana Hádková. 
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o Vzhledem k nižší účasti členů na ŘV byl lektorkou přizpůsoben workshop danému počtu. Všichni 
zúčastnění dostali otázky zabývající se distanční výukou a jednáním online v době karanténních 
opatření na jaře roku 2020, konkrétně jaké vidí výhody, a naopak nevýhody tohoto jednání/vyučování. 

o Po uplynutí doby na zpracování otázek dostali účastníci prostor k vyjádření se k jednotlivým otázkám. 
Vzhledem k různému zastoupení organizací byly odpovědi na otázky z více úhlu pohledů a to jak ze 
strany základních škol, soukromých mateřských škol, z pozice městských úřadů, tak z pohledu rodiče, 
z pohledu realizátorů projektů, ze strany agentury pro sociální začleňování apod. 

o Jako společná nevýhoda vyplynulo z otázek a diskuze především častá nespolupráce, ať ze strany 
rodičů, žáků či jiných aktérů. Dále relativně vysoká časová náročnost, především z pohledu učitelů a 
jejich příprav a následně kontrol např. zadaných úkolů. Jako další nevýhoda byla neucelenost 
platforem, kdy předávání informací probíhá přes několik platforem. 

o Jako výhodu členové viděli větší předávání informací prostřednictvím společných sdílení, ať např. 
v rámci pedagogického sboru jedné školy nebo mezi školami navzájem a prohloubení vztahů. Dále 
prohloubení vzdělávání v oblasti ICT. Jako výhoda byla i uvedena větší účast na online jednáních. 

o Dále se účastníci zabývali distanční výukou v rámci rovných příležitostí – u dětí ohrožených školním 
neúspěchem, u dětí ze sociálně vyloučených lokalit apod. Jak tuto situaci řešit, jak předávat informace 
v případě, že nemají k dispozici technické zázemí aj. 

o Po odpovědích jednotlivých účastníků lektorka shrnula jejich poznatky, přidala své poznatky a 
proběhla diskuze mezi účastníky. Po skončení diskuze manažerka projektu ukončila jednání ŘV. 

 

- Přílohou tohoto zápisu je 

Průběžná sebehodnotící zpráva příjemců MAP a MAP II 

Strategický rámec priorit MAP do roku 2023 na území SO ORP Litoměřice 

 

 


