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EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum. vývoj a vzdělávaní MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,

MLJ..DEŽE A T~LOV'Í"CHOVY

Projekt MAP rozvoje vzdělávání na území Prahy 8

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŘÍDICÍHO VÝBORU č. 4

Dne 12.3.2018

Přítomni: viz prezenční listina
Přítomno je 49 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 49 - proti O - zdržel se O

2. bod - schválení Strategického rámce do roku 2023 správního obvodu Praha 8 -
aktualizovaná verze ke dni 12.3.2018
ŘV schvaluje dokument. Hlasování: pro 49 - proti O - zdržel se O

Mgr. Svoboda odprezentovat dokument, který byl v řádném připomínkovém řízení představen
členům ŘV.

3. bod - schválení dokumentu Průběžná sebehodnotící zpráva projektu MAP P 8
ŘV schvaluje dokument. Hlasování: pro 49 - proti O - zdržel se O

Dorazil další člen ŘV a počet přítomných členů nebo náhradníků s hlasovacím právem je nyní
50.

4. bod - schválení dokumentu Roční akční plán projektu MAP P 8
ŘV schvaluje dokument. Hlasování: pro 50 - proti O - zdržel se O

V dokumentu byly během připomínkového řízení nalezeny 2 formální chyby, které budou
opraveny:

1. - na straně 8 se nahoře za textem 3 .2 Cíl 1.4 Modernizace výukových prostor a
vybavení ZŠ vypouští následující text „Chyba! Nenalezen zdroj odkazů."

2. - na straně 17 se nahoře za textem 3.7 Cíl nahrazuje následující text „Chyba!
Nenalezen zdroj odkazů." textem „3.1. Vytvoření komunikativního a
spolupracujícího prostředí pro vzdělávání"
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Členům ŘV představila Mgr. Lucie Francová projekt s pracovním názvem „Databáze dobré
praxe", prezentace bude zveřejněna na webu projektu MAP. Cílem bylo společné rozhodnutí
platformy ŘV o pokračování a dalším hlubším rozpracování tohoto projektu.

5. bod - hlasování o pokračování činnosti v projektu „Databáze dobré praxe" v rámci
projektu MAP P 8
ŘV neschvaluje pokračování v aktivitě. Hlasování: pro 20 - proti O - zdržel se 30

Členům ŘV představil Ing. Jiří Kocánek projekt s pracovním názvem „Databáze
nadstandardních mimoškolních aktivit pro děti a žáky". Cílem bylo společné rozhodnutí
platformy ŘV o pokračování a dalším hlubším rozpracování tohoto projektu.

1. bod - hlasování o pokračování činnosti v projektu „Databáze nadstandardních
mimoškolních aktivit pro děti a žáky" v rámci projektu MAP P 8
ŘV schvaluje pokračování v aktivitě. Hlasování: pro 28 - proti O - zdržel se 22

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-Co nového v KAP

Prezentace zástupce KAP - co nového v KAP? Mgr. Filip Kuchař se z jednání omluvil,
prezentace je k dispozici na webu MČ v záložce MAP.

Mgr. Svoboda informoval členy ŘV o nutnosti schválit ještě další strategické dokumenty
projektu MAP. Tyto dokumenty půjdou do řádného připomínkového řízení a vzhledem
k tomu, že do konce realizace projektu řádné (po 6 měsících) jednání ŘV nebude, schvalování
dokumentu bude probíhat per rollam.
Příloha:

1. pozvánka
2. prezenční listina

Rozdělovník:
Členům a náhradníkům ŘV

Zapsala: Bc. Dagmar Bodláková
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