Zápis k online setkání všech pracovních skupin
Datum konání:
Přítomni:

5. 10. 2021
Dle prezenční listiny

Obsah jednání:
-

Kroky v realizaci projektu MAP ORP LITOMĚŘICE II
Plánované aktivity a jejich financování
Průběžná sebehodnotící zpráva projektu MAP ORP LITOMĚŘICE II

Zápis:
-

Online setkání pracovních skupin proběhlo na platformě Google Meet
Online setkání bylo pro všechny pracovní skupiny projektu MAP ORP LITOMĚŘICE II

-

Setkání zahájila vedoucí pracovních skupin, uvítala členy a představila program setkání
Kroky v realizaci projektu MAP ORP LITOMĚŘICE II
o Členové byli informováni o postupujících krocích v realizaci projektu, především z hlediska práce na
dokumentech v projektu. Byli informováni o aktualizaci strategického rámce projektu, včetně aktualizace
investičních priorit škol. Následně byli informováni o datu ukončení projektu a dokumenty s tím
spojenými.
Plánované aktivity a financování
o Členům byly podány informace o plánovaných aktivitách v projektu hrazených projektem – seminář
Správní řízení ve školách, seminář s psychologem Svobodou, seminář Jak předcházet nekázni, Seminář
Kázeň a školní klima. Dále o seminářích ve spolupráci s Contexta s.r.o. a o plánovaných seminářích jako
náhrada zrušeného programu Prevence syndromu vyhoření. Členové byli vybídnuti, aby, v případě, že
chtějí uspořádat nějaký konkrétní seminář, nebo chtějí nějakého konkrétního lektora, informovali členy
RT.
o Dále bylo řešeno další setkání pracovních skupin, které proběhne v první půlce prosince jako osobní
setkání. Na tomto setkání se bude řešit aktualizace SWOT analýzy apod.
Průběžná sebehodnotící zpráva projektu
o Členové obdrželi s pozvánkou v příloze zpracovanou průběžnou sebehodnotící zprávu projektu, ke které
se mohli vyjádřit. Emailem žádné připomínky nepřišly, ani v průběhu setkání nebyla žádná připomínka
vznesena. Na základě toho bude průběžná sebehodnotící zpráva předána ke schválení Řídícímu výboru
projektu.
Před ukončením setkání byla členové informováni o sběru kontaktů na seznam místních lídrů, seznam bude
zkompletován na dalším setkání PS. Poté bylo předáno slovo členům k diskuzi.
Následně bylo setkání s poděkováním za účast ukončeno.

-

-

-
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