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Výzva č. 02_17_047 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání II 

           

ZÁPIS Z 1. JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY 

PRO ROZVOJ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI 
 

Název projektu: Místní akční plán vzdělávání II pro území SO ORP Varnsdorf a pro 
území SO ORP Rumburk 

Reg. č. žádosti:   CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009704 

     
  

Datum konání: 18. 3. 2019  

Čas konání: 14:00 – 16:00 

Místo konání: Sídlo MAS Český sever, z.s., Národní 486, 407 47 Varnsdorf – 
zasedací místnost 1. patro 

   

Přítomni: 
 
Dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu. 

 
Program 1. jednání: 
1. Úvod, uvítání 
2. Aktuální informace o projektu MAP II a postupu v realizaci, financování – hlavní manažer 

projektu MAP II 
3. Detailní informace k činnosti PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti – hlavní manažer 

projektu MAP II 
4. Volba předsedy PS 
5. Seznámení s plánovanými aktivitami projektu a aktivitami implementace k 28.2.2019 
6. Různé 
7. Závěr   

 
Průběh jednání: 

 
1) Hlavní manažerka projektu, paní Hana Kracmanová přivítala členy PS. 
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2) A předala informace o aktuálním stavu realizace projektu – termíny zaregistrování žádosti, 

schválení a vydání PA. Zároveň informovala o vyplacené zálohové platbě na realizaci projektu, 

která byla přijata na bankovní účet příjemce dne  12. 2. 2019.  

 

3) Prostřednictvím prezentace použité na 2. jednání ŘV MAP II odprezentovala hlavní manažerka 

projektu detailní informace o složení organizační struktury projektu a o činnosti všech 

pracovních skupin. Na dotazy členů PS byly podány upřesňující informace k činnosti a 

plánovaným výstupům za PS. 

 

4) Proběhla volba (předsedy) vedoucího PS. Členové PS se shodli v návrhu na vedoucího PS 

v osobě pana Mgr. Petra Hlouška. Ten byl následně všemi členy PS odhlasován jako vedoucí PS 

 

5) Členové PS byli seznámeni s plánem aktivit projektu a aktivit implementace k 28. 2. 2019, plán 

byl již schválen na předchozím jednání ŘV.  

 

6) Různé – Členové PS se dohodli, že každý jednotlivě navrhne alespoň 2 vhodné aktivity na rozvoj 

čtenářské gramotnosti s ohledem na rozvoj potenciálu každého žáka, včetně potřeb nadaných 

žáků, následně provedou užší výběr z těchto aktivit a ty budou postoupeny PS pro financování 

k dalšímu projednání. 

 

Termín dalšího jednání PS nebyl stanoven a jednání PS bude svoláno dle aktuální potřebnosti. 

 

Úkoly vyplývající z jednání: 
 

Úkol: Kdo: Lhůta: 
Navrhnout alespoň 2 aktivity 
na rozvoj ČG 

Všichni členové PS Do 31. 5. 2019 

 
 
Zápis vypracovala:                           Hana Kracmanová, hlavní manažer projektu 
 

                                                                                                                                                                                                                  
Hana Kracmanová                                             ……………………………………………………………………………… 
 
Ve Varnsdorfu dne: 18. 3. 2019 
 
Přílohy: 
 

1) Prezenční listina 


