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

 

Termín: Úterý 15. 10. 2019 od 11:00 hod. 

Místo konání:  MČ Praha 7, Veletržní 33 

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

Zapsala: MS 

Příloha:  Prezenční listina z RT 

Další jednání RT: Řádné setkání RT 12. 11. 2019 od 14:30 hod. 

 

Příprava ŘV MAP II (termín konání 23. 10. 2019) 

- Pozvánka s podklady (program, jednací řád, statut, komunikační plán) byla odeslána, účastníci 
potvrzují účast, MS zaurguje „opozdilce“ 

- Prostory jsou domluveny (Vodárenská věž), občerstvení je objednáno, MK zajistí techniku 
k promítání 

- Cedule, vlajky a jmenovky budou připraveny 
- Prezentace je připravena, zajistí MS a MK (součástí je také seznam členů PS) 
- Úvodní slovo má paní radní, podklad bude připraven, s paní radní proběhne separátní schůzka 
- Po jednání ŘV je třeba do 10 pracovních dnů rozeslat zápis, zajistit doplnění informací na web 

MČP7 (v průběhu 11/2019 před podání 1. ZoR) 

Příprava realizace pracovních skupin 

- V týdnu od 21. 10. 2019 proběhne ustavující setkání PS pro rovné příležitosti (1. řádné setkání 
bude dohodnuto 21. 10. 2019 na místě s potenciálně dohodnutými členy), dále proběhne PS pro 
financování, MG a ČG, předškolní vzdělávání a cizí jazyky 

- PS jsou téměř naplněny, problematická je PS pro MG, kde chybí garant PS 
- Do konce 11/2019 je potřeba stabilizovat členy PS, případné změny jsou možné i následně dle 

identifikace aktivity ze strany zapojených členů 
- Pozvánky na všechny akce byly odeslány včetně programu 
- 1. setkání budou spíše formální, je třeba, aby se členové seznámili, dostali informace k činnosti PS 

a sdíleli se členy RT svá očekávání, příp. další podněty pro aktivity PS, a dohodli se na termínech 
setkávání minimálně do 06/2019 

- Za všech PS bude pořízen zápis 
- Kromě ustavujícího setkání PS pro RP  (Vodárenská věž) proběhnou všechna setkání v zasedací 

místnosti Veletržní 33 
- Informace o proběhlých setkáních bude zveřejněna min. na FB projektu 
- Od ledna 2020 budou před každým setem pracovních skupin probíhat koordinační schůzky 

garantů pracovních skupin 

 

 


