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Projekt MAP rozvoje vzdělávání na území Prahy 8
ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO JEDNÁNÍ ŘÍDICÍHO VÝBORU
Dne 13. 10. 2016

Přítomni: viz prezenční listina
Přítomno je 58 členů nebo náhradníků s hlasovacím právem, z 67 pozvaných členů. ŘV je
usnášení schopný.

Program jednání ŘV:
a) Ke schválení (hlasování):
1. bod — schválení Statutu ŘV
ŘV schvaluje Statut.

Hlasování: pro 58 — proti O — zdržel se O

Po prvním hlasování se dostavuje další člen ŘV. Přítomno je 59 členů nebo náhradníků
s hlasovacím právem, z 67 pozvaných členů. ŘV je usnášení schopný.
2. bod — schválení Jednacího řádu ŘV
ŘV schvaluje Jednací řád.

Hlasování: pro 59 — proti O — zdržel se O

3. bod volba předsedy ŘV, nominace Mgr. Petr Svoboda, odborný garant MAP
ŘV zvolil nominovaného.
Hlasování: pro 58 — proti O — zdržel se 1
b) Pro informaci (na vědomí):
1. bod — představení projektu MAP rozvoje vzdělávání na území Prahy 8
Předseda ŘV: uvedení projektu MAP, vysvětlení významu MAP a jeho zaměření.
2. bod — prezentace zástupce KAP
Mgr. Filip Kuchař, zástupce KAP: prezentace KAP, MAP, vize, cíle, aktivity.
3. bod — představení RT projektu
Předseda ŘV: představení realizačního týmu projektu, prezentace očekávaných
výstupů MAP správního obvodu Prahy 8, představení komunikační strategie
účastněných aktérů.
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4. bod — představení členů ŘV, předání jmenování, kontaktního listu
Předseda ŘV: představení zapojených institucí a dalších aktérů do MAP Prahy 8,
informace o předání jmenovacího listu členům a náhradníkům — bude zasláno emailem, informace o kontaktním listu, který zajistí přímou komunikaci všech členů a
aktérů MAP — bude zasláno e-mailem.
RNDr. Čerňanská Ph.D., vedoucí pracovní skupiny: výzva zapojeným subjektům do
MAP ve skupině základního a neformálního vzdělávání k aktivní komunikaci a
sdělování potřeb.
Mgr. Francová, vedoucí pracovní skupiny: informace o dosavadních získaných
podkladech od zapojených subjektů ve skupině předškolního a neformálního
vzdělávání, příklady problematických oblastí, společných témat.
5. bod — představení harmonogramu jednání ŘV a jeho náplň
Předseda ŘV: informace o harmonogramu setkávání á 6 měsíců, informace o druhém
setkání ŘV, které je plánované v mimořádném termínu leden/únor 2017 v souvislosti
s nutností schválení Strategického rámce do roku 2023. Nastínění výstupů
(dokumentů), které bude ŘV v průběhu realizace projektu schvalovat a aktualizovat.
Představení vazeb MAP na dotační příležitosti.
c) Mi/mé:
1. Diskuze se zástupcem KAP
Mgr. Filip Kuchař: dotazy členů ŘV.
2. Konzultace v rámci pracovních skupin
Vedoucí pracovních skupin informují o metodách práce pracovních skupin projektu, o
nástrojích sběru dat a podkladů do MAP, o představě budoucí spolupráce, apod.

Příloha:
1. pozvánka
2. prezenční listina
Rozdělovník:
Členům a náhradníkům ŘV

Zapsala: Bc. Dagmar Bodláková

Předse
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