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Zápis k setkání zástupců škol 

 

Datum konání:  31.8.2021 

Přítomni:  Dle prezenční listiny 

 

Obsah jednání: 

• Aktuality z projektu 

• Popis potřeb škol 

• Nabídka podpory pedagogických pracovníků jako prevence syndromu vyhoření (Filip Klieštík) 

• Investiční priority škol ve Strategickém rámci pro nové programové období 

Zápis: 

Setkání zástupců škol se konalo 31. 8. 2021 od 9.00 hod na Hradě v Litoměřicích. 

Setkání zahájila manažerka projektu, představila program setkání a následně se věnovala jednotlivým bodům 
prezentace. 

Ad 1) Manažerka informovala účastníky o datu ukončení realizace projektu, o plánovaných aktivitách, které se budou 
realizovat do konce roku 2021 a aktivity po novém roce se budou již realizovat na základě zbývajícího rozpočtu 
projektu. Dále byli účastníci informováni o plánovaných aktivitách týkající se dokumentace projektu. Následně 
manažerka poděkovala za vyvěšení loga projektu na webové stránky škol a informovala o soutěži Namaluj kalendář, 
jejíž výstup (kalendář na rok 2022) obdržel každý z účastníků. Jako poslední z této bodu programu manažerka mluvila 
o proběhlých aktivitách v projektu. 

Ad 2) Účastníci dostali informaci o zpracovaném popisu potřeb škol, který naleznou na webových stránkách projektu.  

Ad 3) Nabídka podpory pedagogických pracovníků jako prevence syndromu vyhoření (Filip Klieštík). Ve třetím bodu 
programu bylo předáno slovo lektorům Filipovi Klieštíkovi a Zuzaně Rambouskové, kteří představili svůj nový program 
na prevenci syndromu vyhoření pro pedagogické pracovníky.  

Ad 4) Posledním bodem programu byly informace k aktualizaci strategického rámce MAP a k investičním prioritám. Na 
základě vydané metodiky byli účastníci informováni o nových pravidlech ohledně SR a investičních priorit i o 
podmínkách žádosti, které mají souvislost se strategickým rámce projektu MAP. Na základě prezentace byl účastníkům 
představen každý krok pro vložení investičního záměru do strategického rámce. 

Po ukončení prezentace byl dán prostor účastníkům na dotazy. 

Manažerka ukončila s poděkováním setkání. 

Součástí tohoto zápisu je prezentace „Setkání zástupců škol“ a prezentace „Prevence syndromu vyhoření“. 
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