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Zápis k Závěrečnému setkání k projektu MAP ORP LITOMĚŘICE II 
 

Datum konání:  19.5.2022 
Přítomni:  Dle prezenční listiny 

 

Obsah jednání: 

• ohlédnutí za projektem MAP ORP LITOMĚŘICE II 
• výstupy projektu MAP ORP LITOMĚŘICE II 
• informace k realizaci projektu MAP ORP LITOMĚŘICE III 
• diskuze, připomínky, náměty 

 

Zápis: 

Závěrečné setkání k projektu MAP ORP LITOMĚŘICE II proběhlo dne 19. 5. 2022 od 9:00 hod na Hradě v Litoměřicích. 
Setkání bylo veřejné, pozvánky byly zaslány všem cílovým skupinám a na facebookových stránkách projektu byla 
vytvořena událost k této aktivitě. 

Setkání se zúčastnil menší počet aktérů, důvodem bylo časové vytížení aktérů či zdravotní důvody. 

Manažer projektu přivítal všechny zúčastněné a představil program setkání. Následně předal slovo koordinátorovi, 
který se věnoval jednolitým bodům programu. K programu byla spuštěna prezentace. 

V rámci jednotlivých bodů a prezentace byly podány informace: 

Co bylo projektem podpořeno (Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost, Polytechnické, ICT a jazykové 
vzdělávání, Rovné příležitosti, partnerství) 

Následně byla každému bodu věnována část prezentace (kolik proběhlo akcí, jakým způsobem probíhaly, co z nich 
vzešlo). 

Poté koordinátor mluvil o dalších aktivitách, které byly prostřednictvím projektu realizovány a o aktivitách, které 
proběhly ve spolupráci s partnerskými organizacemi. 

Část prezentace byla věnována výstupům projektu – o které výstupy se jedná, kde je aktéři najdou. 

Byly podány informace k realizaci projektu MAP ORP LITOMĚŘI III, začátek zahájení realizace, ukončení, postup 
realizace. 

Po končení bylo předáno slovo ředitelce spolupracující organizace Dítě badatel, z.s., která představila organizaci a 
projekt Badatelská akademie Datel. Tato organizace společně s projektem MAP II podporuje rovné příležitosti/inkluzi 
ve smyslu podpory nadaných a talentovaných žáků. 

Následně dostala slovo lektorka spolupracující organizace Contexta, s.r.o., která představila organizaci a výsledky 
spolupráce s projektem MAP II. 

Po ukončení prezentací bylo předáno slovo účastníkům k jejich otázkám a diskuzi. 

V závěru bylo poděkováno všem zúčastněným za účast a za spolupráci v průběhu celé realizace projektu. 

 

 


