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Zápis k on-line setkání pracovních skupin  
 

Datum konání:  8. 10. 2020 
Přítomni:  Dle prezenční listiny 

 

Obsah jednání: 

- Informace k průběhu projektu 
- Financování navrhovaných aktivit akčních plánů 
- Sestavení seznamu místních lídrů v jednotlivých oblastech 
- Evaluace projektu 

 

Zápis: 

On-line setkání pracovních skupin proběhlo na platformě Google Meet, dne 8. 10. 2020 od 8.30 hod. 

Manažerka projektu přivítala zúčastněné a představila program jednání. 

Informace k průběhu projektu: 

- Z důvodu současné situace dochází k rušení naplánovaných aktivit projektu MAP II. Aktivity, které půjdou převést 
na online formu budou převedeny, ostatní aktivity budou posunuty na vhodnější termín (dle vládních nařízení). 

Financování navrhovaných aktivit akčních plánů 

- Členové PS pro financování byli vyzváni k navržení jiných zdrojů financování aktivit, než je projekt MAP II a 
zjednodušené projekty financování (šablony – MŠMT). Jiné zdroje mohou členové zaslat prostřednictvím emailu 
či předat na dalším setkání PS. 

Sestaven seznamu místních lídrů 

- Vedoucí PS vyzvala členy k identifikací místních lídrů/expertů v oblastech ČG, MG, ICT a polytechniky. Lídři by se 
měli zapojit do práce PS a dalších aktivit v území. Je možné zapojit lídry z jiných platforem, regionů nebo VŠ, 
popř. ze škol, které realizují centra kolegiální podpory v projektech z výzvy Budování kapacit pro rozvoj škol I 
nebo jsou zapojeny do realizace jiných systémových nebo koncepčních projektů a mohou být lídry v dané 
problematice. Lídři budou vyvěšeni na webových stránkách projektu. Navržení lídři budou nejdříve osloveni ze 
stran projektu.  

Contexta 

- P.Čechová podala informace ke Contextě (Contexta s.r.o. – zařízení pro DVPP a metodické centrum) –jakým 
způsobem pracují, s kým spolupracují, co mohou pro PP zrealizovat, jak jim mohou pomoci. 

Evaluace projektu: 

- Členové PS byli požádáni o vyjádření se, jakým způsobem je pro ně nejvhodněji sestavený dotazník pro získání 
zpětné vazby na realizaci projektu a realizaci implementačních aktivit 


