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Projekt MAP rozvoje vzdělávání na území Prahy 8 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŘÍDICÍHO VÝBORU č. 3 
Dne 25. 9. 2017   

 
 

Přítomni: viz prezenční listina 
Přítomno je 51 členů nebo náhradníků s hlasovacím právem, ze 80 pozvaných členů. ŘV je 
usnášení schopný. 
 
 
Program jednání ŘV:  
 
a) Ke schválení (hlasování): 

1. bod – programu ŘV 
ŘV schvaluje program jednání.  Hlasování: pro 51 – proti 0 – zdržel se 0  

 
Prezentace zástupce KAP – co nového v KAP? Prezentuje Mgr. Filip Kuchař, prezentace 
je k dispozici na webu MČ v záložce MAP. 

 
Ing. Kocánek představil členům ŘV strukturu ročního akčního plánu, který bude dopracován 
v rámci pracovních skupin. Roční akční plán je realizován v období 7/2017–6/2018.  
 
Dále byly členům ŘV představeny aktuální výzvy OP PPR a jejich předpokládané termíny 
vyhlášení. Dle tohoto harmonogramu bude aktualizován SR, který lze aktualizovat nejdříve za 
6 měsíců. Předpoklad další aktualizace SR je listopad 2017. Je důležité, aby všichni 
členové ŘV podali do té doby projektové záměry k zapracování do SR.  Odborná část 
realizačního týmu bude aktivně členy ŘV oslovovat ve věci aktualizace SR. 
 
Mgr. Svoboda odprezentovat dokument Implementační plán MAP vč. jeho harmonogramu, 
který byl v řádném připomínkovém řízení představen členům ŘV.  
 

2. bod – schválení Implementačního plánu vč. harmonogramu pro správní obvod Praha 8 
ŘV schvaluje dokument.    Hlasování: pro 51 – proti 0 – zdržel se 0 
 

Mgr. Svoboda odprezentovat dokument Seznam zapojených aktérů MAP, který byl v řádném 
připomínkovém řízení představen členům ŘV.  

 
3. bod – schválení Seznam zapojených aktérů MAP P 8 

ŘV schvaluje dokument.    Hlasování: pro 51 – proti 0 – zdržel se 0 
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b) Pro informaci (na vědomí): 

1.  bod – plán realizace klíčových aktivit na další období 
Předseda ŘV: informace pro členy řídicího výboru ohledně dalších plánovaných 
aktivit v rámci budování znalostních kapacit – plán vzdělávání a prací na 
dokumentech a výstupech projektu v nadcházejícím období.  
 

2.  bod – Evaluační dotazníky 
Předseda ŘV: členům ŘV byly rozdány evaluační dotazníky, které prosíme vyplněné 
odevzdat při odchodu. Tyto evaluační dotazníky budou využity jako jeden z podkladů 
v klíčové aktivitě Evaluace, kde je výstupem průběžná a závěrečná sebehodnotící 
zpráva realizačního týmu MAP. Jedná se o 2. evaluační dotazník.  
 

Příloha:  
1. pozvánka 
2. prezenční listina 

 
Rozdělovník: 
Členům a náhradníkům ŘV 
 
 
Zapsala: Bc. Dagmar Bodláková    Předseda ŘV: Mgr. Petr Svoboda 

 


