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Zápis k online setkání všech pracovních skupin 
 

Datum konání:  22. 3. 2022 
Přítomni:  Dle prezenční listiny 

 

Obsah jednání: 

Online setkání všech pracovních skupin 

 

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:  

1. Evaluace implementačních aktivit projektu za rok 2021 
2. Akční plán na rok 2022/2023 
3. Plánované aktivity  
4. Ukončení realizace projektu MAP II 
5. Zahájení realizace projektu MAP III 

 

Zápis: 

- Online setkání pracovních skupin proběhlo na platformě Google Meet 
- Online setkání bylo pro všechny pracovní skupiny projektu MAP ORP LITOMĚŘICE II 
- Všichni členové PS obdrželi dokumenty Vyhodnocení implementačních aktivit za rok 2021 a pracovní verzi Akční 

plán 2022/2023 k pročtení prostřednictvím emailu s pozvánkou v dostatečném předstihu 

 

Vedoucí pracovních skupin přivítal všechny účastníky a představil program sekání. 

Ad 1) Evaluace implementačních aktivit projektu za rok 2021 – realizační tým projektu MAP ORP LITOMĚŘICE II 
vyhodnocoval na základě dokumentu „Seznam a harmonogram evaluace projektu MAP II“ implementační aktivity za 
rok 2021. Finální verzi dokumentu obdrželi členové pracovních skupin v dostatečném předstihu k přečtení a 
případnému připomínkování či námětům. Po představení dokumentu vedoucím pracovních skupin byli členové vyzváni 
k vyslovení připomínek či námětů. Ze strany členů PS nebyli vzneseny žádní požadavky, vyjma požadavku na zahrnutí 
do dalšího hodnocení implementačních aktivit nově realizovanou aktivitu mobilní polytechnická dílna, která byla 
projektem spuštěna v roce 2022. Tato aktivita bude evaluována v rámci hodnocení implementačních aktivit za rok 
2022. 

 

Ad 2) Akční plán na rok 2022/2023 – koordinátor projektu představil pracovní verzi akčního plánu na rok 2022/2023, 
s vysvětlením jednotlivých uvedených aktivit, jejich možnostmi financování apod. Dále vyzval členy PS 
k připomínkování a námětům.  Ze stran členů PS nebyl vznesen žádný požadavek. Na základě toho bude akční plán ve 
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finální verzi předán Řídícímu výboru ke schválení, včetně evaluace implementačních aktivit a aktualizované SWOT 
analýzy. 

Ad 3) Vedoucí PS informoval členy PS o plánovaných aktivitách do konce realizace projektu – jedná se o seminář na 
podporu matematické gramotnosti (březen 2022), webinář na podporu čtenářské gramotnosti (březen 2022), školení 
na podpory IT ve škole (duben 2022), webinář na podporu matematické gramotnosti (duben 2022), seminář 
s psychologem (květen 2022), pokračující besedy pro podporu čtenářské gramotnosti (do poloviny května), pokračující 
workshopy s Beeboty (do poloviny května 2022) a mobilní polytechnickou dílnu (do poloviny května 2022). 

Ad 4) Dále vedoucí PS informoval o blížícím se datu ukončení realizace projektu MAP ORP LITOMĚŘICE II, který bude 
ukončen k 31. 5. 2022. V rámci ukončení projektu MAP II se PS setkají ještě jednou, je naplánováno minimálně jedno 
jednání ŘV, bude schvalován finální dokument MAP, který obdrží partneři projektu, bude realizováno setkání s aktéry. 

 

Ad 5) Na základě ukončení realizace projektu MAP II informoval vedoucí PS o schválení žádosti na pokračující projekt 
MAP III, který je překlenovacím obdobím mez jednotlivými operačními programy. Zahájení projektu je naplánováno 
na 1. 6. 2022, ukončení na 30. 11. 2023. Projekt MAP III bude realizován jako projekt MAP I, tudíž bude sloužit jako 
sběr podkladů pro ministerstva, rozvoj vzdělávání, sběr investičních záměrů, sběr námětů, připomínek apod., bez 
aktivity KA 4 – implementační aktivity. 

V závěru byl dán prostor členům PS k jejím otázkám. Následně bylo poděkováno za účast a setkání bylo ukončeno. 

 

 

 

 

 

 


