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Kroky v realizaci projektu MAP ORP LITOMĚŘICE II
Popis potřeb škol
Aktualizace strategického rámce projektu MAP II do roku 2023
Hlasování o schválení – Průběžná sebehodnotící zpráva projektu MAP ORP LITOMĚŘICE II

Zápis:
-

-

-

Z důvodu nízké účasti členů Řídícího výboru nebyl ŘV usnášeníschopný. Z tohoto důvodu bude hlasování o
schválení dokumentů formou per rollam. Členové ŘV obdrží veškeré informace emailem.
Kroky v realizaci projektu:
o Realizace projektu bude ukončena k 31. 5. 2022. Vyjma besed pro čtenářkou gramotnost budu ostatní
aktivity realizované do března 2022. V dubnu a květnu bude probíhat práce na závěrečných dokumentech
projektu. Z tohoto důvodu byli členové ŘV požádáni, aby v případě návrhu témat seminářů či lektorů,
kontaktovali RT co nejdříve.
o Informace k Popisu potřeb škol.
o V současné době probíhají práce na žádosti pro projekt MAP III.
o V současné chvíli jsou naplánovány aktivity do konce roku v tomto pořadí
§ Webinář na čtenářskou gramotnost s p. Vyplašilovou (říjen)
§ Seminář s psychologem Svobodou (říjen)
§ Seminář zabývající se kázní (říjen)
§ Semináře ve spolupráci s Contexta, s.r.o. (říjen, listopad)
§ Seminář na téma školní klima a kázeň (listopad)
§ Webinář k informacím projektu PPUČ (listopad)
o Byl zrušen chystaný program Prevence syndromu vyhoření z důvodu nízké účasti. Jsou plánovány
náhradní semináře, které proběhnou na začátku roku 2022.
Informace ke Strategickému rámci:
o Na setkání zástupů škol, které proběhlo na konci srpna byly školy informovány o plánované aktualizaci
strategického rámce a tím investičních priorit s novými podmínkami danými ze stran ministerstev.
V průběhu září docházelo ke sběru nových či aktualizovaných investičních priorit škol a k práci na
aktualizaci strategického rámce.
o Na začátku října proběhly poslední úpravy v aktualizaci dokumentu. Tento dokument bude schvalovat ŘV
formou per rollam.
o Další aktualizace proběhne v dubnu 2022.
Průběžná sebehodnotící zpráva – bez připomínek, její schvalován proběhne formou per rollam.
Informace z KAPu
o KAP II bude končit
o Příští rok bude realizován KAP III
o Je možné využít aktivity z KAPu
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