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Zápis k online setkání všech pracovních skupin 
 

Datum konání:  20. 5. 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. ukončení projektu MAP ORP LITOMĚŘICE II,  
2. možnost nahlášení se do PS projektu MAP ORP LITOMĚŘICE III,  
3. výstupy a poznatky z realizace projektu MAP ORP LITOMĚŘICE II 
4. evaluace 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 

 

Vedoucí pracovních skupin přivítal všechny účastníky a představil program sekání. 

Ad 1) Ukončení projektu MAP ORP LITOMĚŘICE II – Koordinátor projektu podal členům PS informace o ukončení 
projektu MAP ORP LITOMĚŘICE II k 31. 5. 2022. Součástí informací bylo i zhodnocení závěrečného setkání projektu 
MAP ORP LITOMĚŘICE II, které proběhlo dne 19. 5. 2022.  

 

Ad 2) Vedoucí PS informoval členy o navazujícím projektu MAP ORP LITOMĚŘICE III, co se týče realizace platformy 
pracovních skupin. Pracovní skupiny zůstávají shodné s pracovními skupinami projektu MAP II. Na začátku projektu 
bude realizační tým kontaktovat členy PS z projektu MAP II s možností aktivního se zapojení PS v projektu MAP III. 
Následně bude členství nabídnuto dalším aktérům ve vzdělávání. Proces fungování PS zůstane stejný, setkání budou 
probíhat 4x ročně, činnost zůstane téměř neměnná 

Ad 3) Výstupy a poznatky z realizace projektu MAP ORP LITOMĚŘICE II – koordinátor informoval členy PS o výstupech 
a realizovaných aktivitách, včetně informace, kde jsou výstupy k nalezení. Na webových stránkách projektu jsou 
umístěny výstupy – dokumentace projektu. Webové stránky a facebookové stránky projektu budou nadále přístupné 
a aktualizované v součinnosti s realizací projektu MAP III.  V rámci realizace projektu byla především podpořena 
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čtenářská gramotnost, matematická gramotnost, polytechnické a ICT vzdělávání, cizí jazyky. Projekt spolupracoval s 
organizací Contexta, s.r.o., Dítě badatel, z.s., Marstafit, s.r.o.  

Ad 4) Evaluace projektu MAP ORP LITOMĚŘICE II – Vedoucí PS informoval členy o práci na závěrečných evaluacích 
projektu a přednesl získané evaluační hodnoty k danému datu. Jedná se o závěrečnou sebehodnotící zprávu příjemců 
MAP II, Vyhodnocení implementačních aktivit projektu za rok 2022, vyhodnocení přínosu projektu za rok 2021-22. 
Projekt je ze strany aktérů hodnocen jako přínosný, aktéři požadují jeho pokračování. Realizační tým je hodnocen jako 
profesionální a kolegiální. Výběr témat i lektorů byl v převážné většině hodnocen kladně. Velmi pozitivně jsou 
hodnoceny čtenářské besedy na podporu ČG.  Vedoucí PS se dále věnoval reakcím, které se objevily při získávání zpětné 
vazby. Odpovědi jsou uvedeny i v evaluačních zprávách. Jakmile budou všechny zprávy zpracovány, obdrží je členové 
PS a Řídící výbor 

 

V závěru byl dán prostor členům PS k jejím otázkám. Následně bylo poděkováno členům PS za účast a za spolupráci 
v projektu MAP ORP LITOMĚŘICE II a setkání bylo ukončeno. 

 

 

 

 

 

 


