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Projekt MAP rozvoje vzdělávání na území Prahy 8

Řídicí výbor MAP MČ Praha 8
POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ

Mgr. Petr Svoboda
vedoucí odboru školství

Úřadu Městské části Praha 8

Vážení členové řídicího výboru,

dovoluji si Vás tímto oslovit s pozvánkou a informací ohledně konání 5. zasedání
řídicího výboru MAP správního obvodu Praha 8, které se bude konat v úterý 28. srpna
2018 v malém sále KD Krakov, Těšínská 4/600, 181 00 Praha 8 od 09:00 hodin.

S pozvánkou Vám zasíláme dokumenty projektu MAP, které jsou k připomínkám a následně
budou na 5. zasedání řídicího výboru schváleny.

Jedná se o:
• Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území Prahy 8 - výsledný dokument,

který je kompletován z dílčích dokumentů, na kterých jsme společně pracovali po
dobu realizace projektu. Jedná se výsledný finální dokument MAP,

• Vyhodnocení ročního akčního plánu a jeho aktualizaci na rok 2018/2019,
• Závěrečnou sebehodnotící zprávu.

Žádám o seznámení se s dokumenty, případné připomínky mi zašlete prosím v termínu do 21.
8. 2018.
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Prosím členy řídicího výboru o potvrzení účasti, případně zajištění náhradníka na
jednání řídícího výboru na e-mail Jaroslava.Benetkova@praha8.cz .

Řídicí výbor bude jednat v rámci projektu MAP rozvoje vzdělávání na území Prahy 8,
který byl zahájen 1. 9. 2016 a MČ Praha 8 je příjemcem dotace z Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání, reg. č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000390.

Těším se na setkání.

Praha dne 14.8.2018

Příloha: Program jednání
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Řídící výbor MAP MČ Praha 8

PROGRAM JEDNÁNÍ č. 5

Program jednání ŘV:

1. Schválení programu zasedání

2. Informace o zapojených aktérech MAP

• Aktualizovaný seznam relevantních aktérů MAP

3. Informace k ukončení projektu MAP -prezentace výstupů MAP, plnění indikátorů

4. Schválení strategických dokumentů MAP

• Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území Prahy
• Vyhodnocení ročního akčního plánu a jeho aktualizace na rok 2018/2019
• Závěrečná sebehodnotící zpráva

5. Různé - představení projektu http://www.krouzkynaosmicce.cz/ , který byl schválen

Řídícím výborem k realizaci
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