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EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operačn í program Výzkum, vývoj a vzdělávání MINISTERSTVO �KOLSTVI, 

MLÁDEŽE A TěLOVÝCHO'JY 

Projekt MAP rozvoje vzdělávání na území Prahy 8 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŘÍDICÍHO VÝBORU č. 2 

Dne 9. 3. 20 17 

Přítomni: viz prezenční listina 
Přítomno je 58 členů nebo náhradníků s hlasovacím právem, ze 77 pozvaných členů. ŘV je 
usnášení schopný. 

Program jednání ŘV: 

a) Ke schválení (hlasování): 
1. bod- programu ŘV 

ŘV schvaluje program jednání. Hlasování: pro 58- proti O- zdržel se O 

Prezentace pracovní skupiny předškolního a neformálního vzdělávání. Prezentuje 
vedoucí PS Mgr. Francová. Prezentace je k dispozici na webu MČ v záložce MAP. 

Prezentace pracovní skupiny základního a neformálního vzdělávání. Prezentuje vedoucí 
PS RNDr. Čerňanská. Prezentace je k dispozici na webu MČ v záložce MAP. 

Prezentace k dokumentu Strategický rámec MAP do roku 2023 pro správní obvod 
Praha 8. Prezentuje Ing. Kocánek. Prezentace je k dispozici na webu MČ v záložce MAP. 

2. bod - schválení Strategického rámce MAP do roku 2023 pro správní obvod Praha 8 

ŘV schvaluje dokument. Hlasování: pro 58- proti O- zdržel se O 

Poznámka: na straně 51 dokumentu došlo k překlepu a předseda Ř V zajistí nápravu a 
uvede údaj do správného tvaru. Jedná se o výši finančních prostředků projektového 
záměru "Už vím jak na to -zkoumám, stavím, montuji, z práce já se raduji!", která 
bude opravena na 850 000,-

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 a prací na dokumentech a výstupech projektu v nadcházejícím období. 

2. bod-Evaluační dotazníky 

Projekt MAP rozvoje vzdělávání na úzenú Prahy 8, CZ.02.3.68/0.0/0.0115_005/0000390 

Městská část Praha 8, Zenklova 1135, Praha 8- Libeň, 180 00, www.praha8.cz 
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EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operaéní program Výzkum. vývoj a vzdělávání MINISTERs-vo !;KQLSTVI, 

MLAOEŽC A -rtLOVYCHOVY 

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. 

Příloha: 
1. pozvánka 
2. prezenční listina 

Rozdělovník: 
Člentim a náhradníkům Ř V 

Zapsala: Bc. Dagmar Bodláková 
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