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Zápis z porady realizačního týmu MAP II (RT MAP II) 

Termín: Úterý 12. 11. 2019 od 14:30 hod. 

Místo konání:  MČ Praha 7, Veletržní 33 

Účastníci: S. Hradecká (SH), B. Ernestová (BE), S. Svobodová (SS), M. Svobodová (MS), 
Markéta Kuldová (MK), viz přiložená prezenční listina 

Zapsala: MS 

Příloha:  Prezenční listina z RT 

Další jednání RT: úterý 10. 12. 2019 od 14:30 hod. 

 

 Na pozici odborného garanta komunikace a Manažera projektu dochází od 1. 12. 2019 ke změně. 

 Do PS MG, kde chybí 1 člen, bude oslovena EDUzměna (pí Dvořáková), příp. Přírodní gymnázium. 

 Dle projektu je potřeba zajistit aktivitu „pohádková matematika“ – bude dohodnuta schůzka se 
zástupci Elixíru do škol. 

 Popisy potřeb škol – dotazníkové šetření probíhalo do 11. 11. 2019, do konce týdne všichni dodají, 
budou využity také informace z výročních zpráv (termín do 17. 12. 2019). 

 Vyhodnocení MAP I – proběhne rozhovor se SH a BE, zajistí PD (aktivity pro Ymcu uvedené v SR 
MAP I nebudou předmětem vyhodnocení). 

 Byly dohodnuty úpravy webu https://www.praha7.cz/skoly-skolky-a-map/.  

Úkol Zodpovědnost Termín plnění Stav 

nové zajištění PM + OG komunikace SH/MS/BE nástup 1. 12. v realizaci 

zajistit další jednání PS dle dohodnutých termínů MS/MK 01/2020 v realizaci 

podklady RMČ jednací řád + statut ŘV MAP II MS 11/19 v realizaci 

zajištění 2. ŘV MS/MK 01/20 v přípravě 

dokončit sběr dotazníků potřeb škol MS/MK/PD 11/19 v realizaci 

vyhodnocení naplnění MAP I + rozhovorem s RT 
MAP I 

MS/MK/PD 11/19 v realizaci 

agregovaný popis škol k projednání na 2. ŘV MS/MK/PD 01/2019 v přípravě 

možnost pro školy využít facilitátorku  MS/MK průběžně dle potřeby 

vstupní evaluační design MS/MK/PD 01/2020  v přípravě 

zveřejnění podkladů projektu na webu + úpravy 
webu školství ve spolupráci s KST 

MS/MK 11/19 v přípravě 

školení NIDV k sociálním sítím MS/MK 17. 9.   

workshop ke strategickému plánování MS/MK 4. 12. 2019  

plán akcí na podporu znalostních kapacit (potřeby) MS/MK průběžně v realizaci 

plán akcí v rámci implementačních aktivit + tvorba 
zásobárny podnětů (např. workshop – propojení 
přírodních věd = „elixír do škol“ trochu jinak) 

MS/MK průběžně v realizaci 

PREF + veletrh MAP zájemci 11/19  

adresáře stakeholderů/sběr podnětů/dokumentů MK průběžně v realizaci 

pravidla odměňování MS 10/19 v realizaci 

pracovní výkazy - šablony MS 11/19 v realizaci 

zpracování ZoR MS 28. 11. 2019 v realizaci 
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