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Zápis k online setkání všech pracovních skupin 
 

Datum konání:  15. 12. 2021 
Přítomni:  Dle prezenční listiny 

 

Obsah jednání: 

Online setkání všech pracovních skupin 

Čas: 9.00 a 16.00 hod 

 

Přítomni členové pracovních skupin: pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého 
žáka, pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka, pracovní skupina pro 
financování a pracovní skupina pro rovné příležitosti, pracovní skupina pro rozvoj polytechnického, zájmového a 
neformálního vzdělávání 

 

Program:  

• seznam místních lídrů 
• SWOT-3 analýza 
• financování aktivit v SR (a jiných navržených aktivit) 
• navržení aktivit do prioritních oblastí, včetně aktivit zaměřených na nastavení rovných příležitostí a snížení 

selektivnosti uvnitř škol nebo v území 
• naplánování aktivit a procesů, které se v místě udrží 
• otázky rovných příležitostí 

 

Zápis: 

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

 

Vedoucí pracovních skupin přivítal všechny účastníky a představil program sekání. 

Seznam místních lídrů – na základě předchozích setkání a diskuze se členy PS byl představen návrh sezamu místních 
lídrů pro jednotlivá témata související s jednotlivými PS. Členové byli vyzváni k případnému doplnění seznamu. 

SWOT-3 – koordinátor na základě předchozí diskuze s PS a popisů potřeb škol, představil navrženou aktualizaci SWOT-
3 analýzy. Představil jednotlivé body a vyzval členy PS k diskuzi a případným námitkám a doplnění. 

Návrh setkání škol k diskuzi k revizi vzdělávání (změna v RVP, existuje formulář), společné připomínky, leden 2022. 

Financování aktivit – čeká se na výzvy z nového operačního programu, informace k plánovaným výzvám z MAS. 

Aktivity – návrh aktivit, lektorů členy PS, diskuze, informace k plánovaným aktivitám projektu na rok 2022. 
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Otázka k rovný příležitostem – členové PS pro rovné příležitosti obdrží formulář s otázkami zabývajícími se rovnými 
příležitostmi. Diskuze k otázkám bude při dalším setkání PS pro rovné příležitosti. 

Manažerka projektu podala informace k realizovaným virtuálním Techdays, které proběhly v listopadu.  

 

 

 

 

 

 


