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EVROPSKÁ UNIE 
I Evropské strukturální .a  investiční fandy 

Operablí program Výzkum, vývoj a vzdělávání 	mi MSTErISTVO 4koLTvl, 
MLAIYEŽU A "IL.Cf.~OVY 

Projekt MAP rozvoje vzdělávání na území Prahy 8 

ZÁPIS Z PORADY REALIZAČNÍHO TÝMU 

Dne 1. 9.2016 

Přítomni: viz prezenční listina 

1) Realizační tým projektu 
Byl sestaven realizační tým projektu. Dle projektové žádosti byly obsazeny odborné pracovní 
pozice a pozice administrační části RT. 	 -, 

V následujícím týdnu bude vyřízena veškerá personální agenda. Všichni členové RT, včetně  
členů  pracovních skupin mají povinnost vyplňovat výkazy práce. Výkaz práce se předkládají 
vždy k 1. dni následujícího měsíce v el. formě  ke kontrole manažerce projektu a finančnímu 
manažerovi. V tištěné podobě  se výkazy práce předkládají a podepisují vždy ke konci 
monitorovacího období, což je á 3 měsíce. 

2) Odborný RT (pracovní skupiny) 
Pracovní skupina za základní vzdělávání (ZV): 
vedoucí pracovní skupiny: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. 

Pracovní skupina za předškolní vzdělávání (PV): 
vedoucí pracovní skupiny: Mgr. Hana Francová 

Vedoucí dopiní pracovní skupiny o členy a předloží seznam členů, se kterými bude 
uzavřena DPP v souladu s projektovou dokumentací. Vedoucí pracovních skupin se zaměří 
na spolupráci s organizacemi neformálního a zájmového vzdělávání dětí na území 
správního obvodu Prahy 8. 

Pracovní skupiny zahájí činnost na analýze stávajících materiálů, které budou sloužit 
pro tvorbu strategického rámce do roku 2023 a MAP správního obvodu Prahy 8. 

3) Zasedání řídicího výboru (ŘV) 
Byl stanoven termín zasedání ŘV na 13. 	10. 2016 ve 14 hodin. Odborný garant, 
Mgr. Svoboda odešle pozvánky na toto zasedání všem členům ŘV tak, jak jsou uvedeny 
v projektové žádosti. V případě  zájmu dalších subjektů  bude jednáno i s nimi. Rozšíření 
základny zapojených subjektů  do MAP se bude podporovat informačními aktivitami 
projektu. 

Dokumenty nutné pro ustanovení ŘV budou vytvořeny ve spolupráci odborného garanta 
a manažerky projektu. Termín do 22. 9. 2016. 

Projekt MAP rozvoje vzdělávání na území Prahy 8, CZ.02.3,68/0.0/0.0/15L005/0000390 
Městská část Praha 8, Zenklova 1/35, Praha 8 — Libeň, 180 00, www.praha8.cz  
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EVROPSKÁ UNIE 
' .'Evropské strukturalní a investiční fondy 
; Operační program Výzkum, vývoj a vzclěIavani 	m I NISTERS rvo aKQL$TV1, 

MLÁDEŽE A l'ELEPŮÝD€4.DVY 

Vedoucí pracovních skupin si připraví stručnou (možno i společnou) prezentaci na 
zasedání RV. Téma bude komunikace a sběr podkladů  pro strategický rámec do roku 2023 
a MAP. Bude vytvořen dotazník pro zjištění potřeb na území správního obvodu Prahy 8, 
který bude na zasedání ŘV představen. 

Dotazník vypracují vedoucí pracovních skupin. Termín do 12. 10. 2016. 

4) Právní akt 
Manažerka projektu s finančním manažerem komunikuje s poskytovatelem dotace a 
koordinuje uzavření právního aktu. 

Příloha: prezenční listina 

Rozdělovník: 
Administrativní sekce: 
Bc. Dagmar Bodláková — manažerka projektu 
... — finanční manažer 

Odborná sekce: 
Mgr. Petr Svoboda — odborný garant MAP 
Mgr. Jaroslava Benetková - odborný garant 
RNDr. Božena Čerň'anská, Ph.D. — vedoucí pracovní skupiny (ZV) 
Mgr. Hana Francová — vedoucí pracovní skupiny (PV) 

Projekt MAP rozvoje vzdělávání na území Prahy 8, CZ.02.3.68/0.0/0.0/15,005/0000390 
Městská část Praha 8, Zenklova 1/35, Praha 8 — Libeň, 180 OO, www.praha8.cz  
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EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a investíční fondy 
Operační program Výzkum, výv.  oj a vzdělávání 	MINISTERSTVO ŠKOL6TVI, 

holLA,Dr2Z A Tb_ouýcHavy 

Projekt MAP rozvoje vzdělávání na území Prahy 8 

Prezenční listin 

Porada realizačního týmu MAP MČ  Praha 8 

Porada dne 1. 9. 2016 
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KÁ EVROPS 	UNIE 
Evropské strukturalni a investični fondy 

	

Operačni program 	zkur, vývoj a vzdělávání 	MINWrERSTVO tKOLSTVI, 
MLÁDEŽE A 7LC.VÝCA.10V1,  

Projekt MAP rozvoje vzdělávání na území Prahy 8 

ZÁPIS Z PORADY REALIZAČNÍHO TÝMU 

Dne 29. 9. 2016 

Přítomni: viz prezenční listina 

1. Schůzka s místostarostou PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem, MBA 
Dne 19. 9. 2016 proběhla schůzka RT a zástupců  MČ  Praha 8 u místostarosty, kde byli 
zástupci dotčených odborů  a oddělení a byl nastaven proces spolupráce, předávání dokladů  
a komunikace při realizaci projektu MAP Prahy 8. Jednalo se o komunikační strategii 
s aktéry MAP, personalistiku a ekonomiku ve vztahu k pracovním výkazům, účetním 
dokladům a schvalovacím procesům. 

2. Příprava ustavujícího zasedání ŘV 
Probíhá intenzivní komunikace se zapojenými zástupci institucí do MAP, aktualizuje se 
kontaktní list členů  ŘV a jejich náhradníků. 
Byl stanovený termín ustavujícího jednání ŘV na 13. 10. 2016 ve 14:00 hodin v malém 
sále v KD Krakov. 
Jsou připraveny ustavující materiály Statut a Jednací řád řídicího výboru MAP Prahy 8. 
Manažerka projektu připraví prezentaci MAP Prahy 8. 

Termín: do 10. 10. 2016 

3. Odborný RT (pracovní skupiny) 
Probíhá sběr dat a analýza stávajících materiálů  v rámci obou pracovních skupin. Vedoucí 
pracovních skupin vybírají experty pro zapojení do tvorby MAP. 

4. IS l(P+ 
Manažerka projektu připravuje žádost o změnu. 

5. Finanční manažer 
Hledá se vhodný kandidát na pozici finančního manažera projektu. Zatím zajišťuje 
finanční řízení manažerka projektu. 

Příloha: prezenční listina 

Rozdělovník: 
Administrativní sekce: 
Bc. Dagmar Bodláková — manažerka projektu 

Odborná sekce: 
Mgr. Petr Svoboda — odborný garant MAP 
Mgr. Jaroslava Benetková - odborný garant 
RNDr. Božena Černanská, Ph.D. — vedoucí pracovní skupiny (ZV) 
Mgr. Hana Francová — vedoucí pracovní skupiny (PV) 

Projekt MAP rozvoje vzdělávání na území Prahy 8, CZ.02.3.68/0.0/0.0/15L005/0000390 
Městská část Praha 8, Zenklova 1135, Praha 8 —Libeň, 180 00, www.praha8.cz  
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EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a investíčfil fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 	r.«4 i NISTERSTVO tKOLSTVI, 

mi..AcwtÉ A 'tb_OVÝCHOVY 

Projekt MAP rozvoje vzdělávání na území Prahy 8 

Prezenční listin 

Porada realizačního týmu MAP MČ  Praha 8 

Porada dne 29. 9. 2016 
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EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a investibii fondy 
Operaén] program Výzkum vývoj a vzcieláváni 	MIMSTERSTVO tKOLSTV1, 

RILÁZ,EE A "r-L.,Yet4OVY 

Projekt MAP rozvoje vzdělávání na území Prahy 8 

ZÁPIS Z PORADY REALIZAČNÍHO TÝMU 

Dne 16. 1 L 2016 

Přítomni: viz prezenční listina 

1. Harmonogram ZOR a ŽOP 
Manažerka projektu informovala RT o harmonogramu předkládání průběžných zpráv 
o realizaci a žádostí o platbu. Dle termínu podpisu právního aktu (Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace), který je datován k 4. 10. 2016, vychází první průběžná ZoR a ZoP na 28. 2. 2017. 
Manažerka projektu průběžně  na těchto dokumentech pracuje. 

2. Výkazy práce 
Vzhledem k termínům, uvedeným v bodě  1., se výkazy práce za první monitorovací období 
datuji od zahájení realizace projektu 1. 9. 2016 do 31. 1. 2017, tj. za 5 měsíců. Pracovní 
výkaz pro potřeby ZoR bude předán k rukám Mgr. Svobody jako celek (2x originál) 
s podpisy členů  RT, Pro potřeby kontroly činnosti RT se nadále předává měsíčně. 

Termín: do 31, 1. 2017 

3. Odborný RT (pracovní skupiny) 
Vedoucí pracovních skupin vybírají experty pro zapojení do tvorby MAP, Mgr. Francová 
předložila návrh na zapojení dvou expertů. Mgr. Svoboda obdrží před podpisem smlouvy 
popis činnosti za období do 2. zasedání ŘV, tj. leden/únor 2017, předpokládaný rozsah hodin 
na každého experta a popis výstupů. Smlouva DPP těchto dvou expertů  bude uzavřena na 
dobu určitou do srpna 2017. Předpokládá se jejich zapojení po dobu dalších 6 měsíců  do 
další aktualizace Strategického rámce MAP na 3. zasedání ŘV, které je dle harmonogramu 
plánováno na srpen 2017, Pracovní skupiny připravují podklady pro ŘV. 

4. WS pracovních skupin 
Mgr. Francová navrhla workshopy pracovních skupin, na kterých by proběhl interaktivní 
sběr dat a podnětů  do Strategického rámce, včetně  vyhodnocení a SWOT3 — analýz 
jednotlivých opatření. 
Mgr. Svoboda vytipuje vhodné akce MČ  Praha 8, na kterých by se dali oslovit další aktéři 
MAP z řad rodičů  a zástupců  neformálního vzdělávání, Následně  zvolí vhodnou formu 
distribuce pozvánek na tyto workshopy pro potencionální nové členy ŘV. Na plánované 
workshopy budou pozváni všichni stávající členové ŘV a zástupci dosud nezapojených 
vzdělávacích institucí na území správního obvodu. 
Workshopy budou pořádány v členění 1. WS - základní a neformální vzdělávání, 2. WS —
předškolní a neformální vzdělávání. 

Projekt MAP rozvoje vzdělávání na území Prahy 8, CZ.02.3.68/0.0/0.0/15 005/0000390 
Městská část Praha 8, Zenklova 1/35, Praha 8 — Libeň, 180 00, www,praha8.cz 
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EVROPSKÁ UNIE 
Evropsk 	strukturální a irr‘JVS tmí fondy 
Operační program Výzkum, vý.voj a vzdělává í 	bmNISTERTVO 	1,(0L8:N,q, 

rALM)EŽE A 7 .1.0'.140VT 

Úkol: Mgr. Svoboda vybere vhodné termíny a zpracuje pozvánku. Dále vybere vhodné akce 
na oslovení dalších aktérů  (další akce MČ) a distribuuje pozvánku, vč. prezentace WS 
v časopise MČ. 

Termín: do 30.11.2016 

Úkol: Vedoucí pracovních skupin si připraví program a materiály na workshop (včetně  
případného zapojení svých expertů). 

Termín: do konání WS 

Úkol: Bc. Bodláková připraví prezenční listiny s povinnými znaky publicity. 

Termín: do konání WS 

5. Externí dotační poradenství 
Mgr. Svoboda ve spolupráci s manažerkou projektu zjistí možnosti zapojení externí 
poradenské firmy a vypracují poptávku na odborné poradenství a komunikaci v oblasti ESIF 
a dalších dotačních programů  pro potřeby Strategického rámce MAP do roku 2023 
a souvisejících dokumentů  v rámci MAP správního obvodu Prahy 8. 

Termín: do 30. 11. 2016 

6. Informace o projektu — web MČ  Praha 8 
Manažerka projektu předala všechny podklady pro prezentaci MAP MČ  Praha 8. Tyto 
materiály prošly schvalovacím procesem na MČ  a byly předány Ing. Kroutil na Oddělení 
komunikace, vnějších vztahů  a infocentra. Mgr. Vlk přislíbil jejich zveřejnění. Následně  
manažerka projektu osloví ostatní městské části správního obvodu Prahy 8 a požádá 
o umístění odkazu na tyto informace v rámci jejich webu. 

Příloha: prezenční listina 

Rozdělovník: 
Administrativní sekce: 
Bc. Dagmar Bodláková — manažerka projektu 

Odborná sekce: 
Mgr. Petr Svoboda — odborný garant MAP 
Mgr. Jaroslava Benetková - odborný garant 
RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. — vedoucí pracovní skupiny (ZV) 
Mgr. Hana Francová — vedoucí pracovní skupiny (PV) 

Projekt MAP rozvoje vzděláváni na území Prahy 8, CZ.02.3.68/0.0/0.0/155005/0000390 

Městská část Praha 8, Zenklova 1/35, Praha 8 — Libeň, 180 00, www.praha8.cz  
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EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a investÉční fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vicWavaffl 	miN4STERSTVO .1KOLSTV1, 

Ml. Át EŽE A. 7L.47VÝekt<WY 

Projekt MAP rozvoje vzdělávání na území Prahy 8 

Prezenční listina 

Porada realizačního týmu MAP MČ  Praha 8 
dne 16.11.2016 

Členové realizačního týmu MAP: 

Be. Dagmar Bodláková 
manažerka projektu MAP, tajemnice 	/ 

Mgr, Petr Svoboda 
odborný garant MAP, 	předseda 

Mgr. Jaroslava Benetková 
odborný garant MAP, místopředseda 

Mgr. Hana Francová 
odborný garant MAP, vedoucí pracovní skupiny za PV 	 

RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. 
odborný garant MAP, vedoucí pracovní skupiny za ZV 
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EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturělni a investiční fondy 
Operační program Výzkum, vyvol a vzdělávání 	mi MS T ERSTVO 1.<0L8 rvl 

mLADEŽE Á TkLeApi-emavy 

Projekt MAP rozvoje vzdělávání na území Prahy 8 

ZÁPIS Z PORADY REALIZAČNÍHO TÝMU 

Dne 9. 12. 2016 

Přítomni: viz prezenční listina 

1) WS pracovních slupin 
Byla rozeslána pozvánka všem členům ŘV a všem ještě  nezapojeným školním a 
předškolním zařízením. Dále byla pozvánka zveřejněna v měsíčníku MČ  Praha 8. Vedoucí 
pracovních skupin si připravili prezentace a vedení WS. Výstupem je sběr dat do 
analytické části MAP a strategického rámce, vč. SWOT — 3 analýz ke každému opatření. 

Termín pro workshop Předškolní a neformální vzdělávání je úterý 13. prosince 2016 od 
15:00 hodin a termín pro workshop Základní a neformální vzdělávání proběhne ve čtvrtek 
15. prosinec 2016 opět od 15:00 hodin, Místo konání je MŠ Korycanská 394/12, 181 00 
Praha 8. 

Z WS bude vytvořen stručný zápis a k němu vedoucí pracovních skupin doloží prezenční 
listinu a fotodokumentaci. 

2) Vyhodnocení WS 
Předpokládaný termín pro vyhodnocení a prezentace výstupů  z WS je na polovinu ledna, 
bude upřesněno. 

3) Průběžná příprava ZoR a ŽoP 
Od 1. 12. 2016 byla obsazena pracovní pozice finančního manažera. Manažerka projektu 
předá všechny podklady. 

Průběžně  probíhá evidence projektové dokumentace. Monitorovací období je od 9/16 —
1/17 a termín pro předložení ZoR a ŽoP je 28. 2. 2017. 

Příloha: prezenční listina 

Rozdělovník: 
Administrativní sekce: 
Bc. Dagmar Bodláková — manažerka projektu 
Karolína Miháliková — finanční manažer 

Odborná sekce: 
Mgr. Petr Svoboda — odborný garant MAP 
Mgr. Jaroslava Benetková - odborný garant 
RNDr. Božena Čerůanská, Ph.D. — vedoucí pracovní skupiny (ZV) 
Mgr. Hana Francová — vedoucí pracovní skupiny (PV) 

Projekt MAP rozvoje vzdělávání na území Prahy 8, CZ.02,3,68/0.0/0.0/15005/0000390 
Městská část Praha 8, Zenklova 1/35, Praha 8 — Libeň, 180 00, www.praha8.cz  
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EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální s irrvestičnf fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 	mimsTERsTvo šKoLsŤvl, 

mi_ Ápr2,. 	A, 'Tec.avtcHovv 

Projekt MAP rozvoje vzdělávání na území Prahy 8 

Prezenční listina 

Porada realizačního týmu MAP MČ  Praha 8 
dne 9.122016 

Členové realizačního 

Bc. Dagmar Bodláková 
manažerka projektu 

Mgr. Petr Svoboda 
odborný garant MAP, 

Mgr. Jaroslava Benetková 
odborný garant MAP, 

Mgr. Hana Francová 
odborný garant MAP, 

RNDr, Božena Čerňanská, 
odborný garant MAP, 

Mgr. Lucie Francová, 

Be. Ctirada Poučková, 
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týmu MAP: 

MAP, tajemnice 

předseda 

st místopředseda 	 ,  -1/ 7 
 

vedoucí pracovní skupiny za PV 	 

Ph.D. 
vedoucí pracovní skupiny za ZV 

členka pracovní skupiny za PV 

členka pracovní skupiny za PV 	eli 	 

--S( o 	i 

i 
- 

f 

/ 

—  -7::..,------- --. 

— 

o Kg 
Projekt MAP rozvoje vzdělávání na území Prahy 8, C102.3.68/0.0/0,0/15 D05/0000390 

Městská část Praha 8, Zenklova 1/35, Praha 8 -- Libeň, 180 00, www.praha8.cz  



*** * 	* 
* 	* 
* 	* ** * 

EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturalnl a investlěni fondy 
°poradili program Výzkum, Nryvoj a vzOiMávani 	Ml MSTERSTVO É.KOLS T VL 

ML ÁREE S, 3Ét..0,~VY 

Projekt MAP rozvoje vzdělávání na území Prahy 8 

ZÁPIS Z PORADY REALIZAČNÍHO TÝMU 

Dne 12. 1. 2017 

Přítomni: viz prezenční listina 

1) WS pracovních slupin 
WS pracovních skupin proběhly úspěšně. Zaznamenali jsme i zájemce z řad široké 
veřejnosti, kteří se o WS dozvěděli z měsíčníku MČ  Praha 8. 	 ffi 
Pracovní skupiny zpracovaly veškeré podklady a získaná data z WS, dále budou pracovat 
na jejich transformaci do podoby požadované ŘO. 

Výstupy budou analytická část MAP a strategický rámec do roku 2023. Ing. Kocánek bude 
informovat o dalším postupu — průběžně. 

2) Nezapojení aktéři na území SO Praha 8 
Vedoucí pracovních skupin vytvořily seznam školských zařízení, která dosud nereagovala 
na výzvu k zaslání podnětu do strategického rámce a pokusí se je ještě  jednou aktivně  
oslovit. Pokud se nepodaří komunikovat do termínu odevzdání strategického rámce, budou 
tito aktéři nadále informováni o pokroku projektu tak, aby měli možnost se zapojit 
v dalším období. 

3) Neformální vzdělávání 
Díky PR na webových stránkách a v měsíčníku MČ  Praha 8 se podařilo navázat 
komunikaci 	s několika 	aktéry 	z oblasti 	neformálního 	vzdělávání. 	V dalším 	období 
proběhnou jednání o možnostech spolupráce. 

Vedoucí pracovních skupin budou o situaci informovat na další poradě  RT. 

4) Druhé zasedání ŘV 
Další zasedání ŘV musí proběhnout v termínu, aby se stihl řádně  a včas schválit 
strategický rámec a analytická část MAP. 

Termín bude stanoven Mgr. Svobodou. Předběžný termín zasedání ŘV je stanoven v týdnu 
od 6. do 10. března 2017. Pozvánka a materiály ke schválení musí odejít v souladu 
s jednacím řádem ŘV, nejpozději do 17. února 2017. 

5) Další porada RT 
Předběžně  byl stanoven termín od 30. ledna do 2. Února 2017, svolává Mgr. Svoboda. 
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EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzděláváni 	miHISTERTFVO ŠIKOLSTVI, 

mus.nriE A Ttl,Q174UHCNY 

Příloha: prezenční listina 

Rozdělovník: 
Administrativní sekce: 
Bc. Dagmar Bodláková — manažerka projektu 
Karolína Miháliková — finanční manažer 

Odborná sekce: 
Mgr. Petr Svoboda — odborný garant MAP 
Mgr. Jaroslava Benetková - odborný garant 
RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. — vedoucí pracovní skupiny (ZV) 
Mgr. Hana Francová — vedoucí pracovní skupiny (PV) 
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EVROPSKÁ. UNIE 
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzděláváni 	MIMSTERSTVO šwccsL.T.V1, 

MLÁDEŽE A TtL.C~IOVV 

Projekt MAP rozvoje vzdělávání na území Prahy 8 

Prezenčni listina 

Porada realizačního týmu MAP MČ  Praha 8 
dne 12. 1.2017 

Členové realizačního 

Be, Dagmar Bodláková 
manažerka projektu 

Karolína Miháliková 
finanční manažerka projektu 

Mgr. Petr Svoboda 
odborný garant MAP, 

Mgr. Jaroslava Benetková 
odborný garant MAP, 

Mgr. Hana Francová 
odborný garant MAP, 

Mgr. Lucie Francová 
expert pracovní skupiny 

Bc. Ctirada Foučková 
expert pracovní skupiny 

RNDr. Božena Čerňanská, 
odborný garant MAP, 

Mgr. Petr Anděl, Ph.D. 
expert pracovní skupiny 

týmu MAP: 
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