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Zápis k Veřejnému projednání k projektu MAP ORP LITOMĚŘICE III 
 

Datum konání:  31. 8. 2022 
Přítomni:  Dle prezenční listiny 

 

Obsah jednání: 

Počet členů - 29 

Program jednání: 

1. Informace k projektu MAP ORP LITOMĚŘICE III (kroky v realizaci) 
2. Informace k pracovním skupinám projektu 
3. Informace z NPI (Irena Koťátková) 
4. Informace z DDM Rozmarýn Litoměřice 

 

 

Zápis: 

V úvodu přivítal realizační tým všechny přítomné.  

Následně si vzala slovo koordinátorka projektu a představila program projednání. 

Ad 1) 

Doba realizace projektu MAP III je od 1. 6. 2022 do 30. 11. 2023. Realizátorem je MAS České středohoří z.s., bez 
partnera Město Litoměřice. Veškeré informace ke krokům v realizaci projektu jsou k nalezení na webových stránkách 
projektu www.maplitomericko.cz – stránka MAP III, na facebookových stránkách 
https://www.facebook.com/maporplitomerice k nimž patří i skupina Čteme s MAPem ORP Litoměřice. Videa 
natočená v projektu MAP II jsou k nalezení na YouTube MAP Litoměřicko. 

V projektovém týmu zůstali na pozicích: 

Ing. Kamila Picurová - Manažer projektu a administrátor, Bc. Kateřina Svobodová - Koordinátor a analytik, PhDr. 
Anežka Grimová – Evaluátor a dále zástupci škol. 

V rámci projektu dále zůstává Řídící výbor projektu a pracovní skupiny. V rámci tematických setkání bude možnost 
přizvat lektora či odborníka. 

V projektu se bude realizovat popis potřeb škol (se zapojením zástupců škol), který bude podkladem pro definování 
priorit. Budou odsouhlaseny definované priority v území. Dále se aktivně zapojené partneři budou podílet na tvorbě 
akčního plánu, který bude podkladem pro zpracování žádosti o projektu MAP IV – KA Implementace (kurzy, školení, 
vzdělávací aktivity…). V rámci projektu MAP III se bude nadále aktualizovat strategický rámec. Aktualizace je 
v současné době plánována na říjen 2022, sběr investičních priorit proběhne v září 2022. V rámci aktivity evaluace 
bude probíhat sběr odpovědí z evaluačního dotazníku.  

Časový harmonogram:  

• Září 2022 – sběr investičních priorit školských zařízení 
• Říjen 2022 – schválení Strategického rámce MAP Řídícím výborem 
• Říjen až prosinec – návštěvy škol 
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• Do prosince – Popis potřeb škol a zpracování analytické části dokumentu MAP 
• Leden až březen – diskuzní panely pro plánování rozvoje školství zaměřená na jednotlivá témata 
• Duben až červen – sestavení Akčního plánu MAP 
• Průběžně evaluace 

Informace ke strategickému rámci: 

Všechny školy obdrží tabulku aktuálně platného Strategického rámce dané školy. V případě přidání či změny 
investičního záměru je potřeba tabulku opravit a zaslat členům RT. Po kontrole proběhne podepsání zřizovatelem. 
Bez podpisu zřizovatele není možné investiční priority zařadit do Strategického rámce MAP.  

Ad 2) 

Pracovní skupiny zůstávají: 

• PS pro ČTENÁŘSKOU GRAMOTNOST 
• PS pro MATEMATICKOU GRAMOTNOST 
• PS pro FINANCOVÁNÍ 
• PS pro ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI 
• PS pro POLYTECHNICKÉ, ZÁJMOVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

V případě zájmu o zapojení se do pracovních skupin je potřeba kontaktovat RT. Aktualizace PS proběhla v červnu 
2022, kdy bylo všem členům a zájemcům zaslána informace o PS včetně možnosti přihlášení či odhlášení. Účast na PS 
je dobrovolná. PS se schází 4x ročně – prezenčně i online. Informace k PS jsou k nalezení na webových stránkách 
projektu na záložce PS. 

Účastníkům byla předána informace o možnosti zapůjčit si pomůcky na IT a čtenářskou gramotnost, které byly 
pořízeny v rámci projektu MAP II jako podpora škol v IT a ČG. 

Ad 3) 

Po skončení prezentace RT bylo předáno slovo paní Ireně Koťátkové z Národního pedagogického institutu, která 
představila činnost NPI a předala kontakty a odkazy na jednotlivé programy, které NPI zaštiťuje. 

Ad 4)  

Po skočení prezentace z NPI bylo předáno slovo Vladimíru Salaiovi jako zástupce z DDM Rozmarýn Litoměřice. DDM 
Rozmarýn Litoměřice převzal aktivitu z MAP II (workshopy s beeboty do mateřských škol a do 1. a 2. třídy základních 
škol). Pan Salai představil workshopy a způsoby, jak si tyto workshopy zajistit. 

 

V rámci diskuze se představil pan Rudolf z TKM Litoměřice s nabídkou programů pro školy. Technický klu mládeže 
nabízí velký rozsah polytechnických témat, které si školy pod omluvě s lektory mohou vyzkoušet. 

 

Závěrem bylo poděkováno všem zúčastněným. 

 

 

 

 

 


