
              

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM                                                                                                                                                          
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 

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

Termín: úterý 3. 3. 2020 od 14:30 hod. 

Místo konání:  MČ Praha 7, Veletržní 33 

Účastníci: Soňa Hradecká (SH), Bára Ernestová (BE), Michaela Svobodová (MS), Markéta 
Kuldová (MK), Romana Růžičková (RR), Sylva Svobodová (SS) viz přiložená 
prezenční listina 

Host: Markéta Kučerová 

Zapsala: MS 

Příloha:   prezenční listina z RT 

 plán aktivit na 1. pololetí 2020 a další podněty na akce 

Další jednání RT: úterý 31. 3. 2020 od 14:30 hod. 

 

Úkol Zodpovědnost Termín plnění Stav 

analýza VZ 2015 - 2018 MK/MS 03/2020 v realizaci 

zajistit další jednání PS dle dohodnutých 
termínů včetně setkání OG 

MS/MK/RR 04-05/2020 v přípravě 

zajištění 3. ŘV MS/MK/RR 14. 5. 2020 v přípravě 

změna členů ŘV (Arcibiskupství/ZŠ Plam.) MS 30. 4. 2020 v přípravě 

Realizace FG + karty škol MS/MK/PD/RR 03/2020 V realizaci 

vyhodnocení naplnění MAP I + dohody o 
prioritách z MAP I 

MS/MK/RR 02/2020 v realizaci 

zadání demografické studie – odeslat ŘV, 
PS, rada MČP7 + TAJ k připomínkám, VO 

MS a spol. 02/2020 odesláno zadání  

agregovaný popis škol k projednání na 3. 
ŘV doplnit o konkrétní potřeby 

MS/MK/RR 01/2019 v realizaci 

možnost pro školy využít facilitátora MS/MK průběžně dle potřeby 

vstupní evaluační design – odeslání k 
připomínkám 

MS/PD 03/2020  v realizaci 

zveřejnění podkladů projektu na webu MS/MK/RR průběžně v realizaci 

nový web MAP II – průzkum trhu + 
průběžně informovat TAJ 

RR  v realizaci 

plán akcí na podporu znalostních kapacit 
(potřeby) a impl. aktivit 

MS/MK/RR průběžně v realizaci 

adresáře stakeholderů/sběr 
podnětů/dokumentů 

MK průběžně v realizaci 

zpracování ZoR + ŽoP MS 05/2020 v přípravě 

článek HOBULET  RR průběžně do 10. v m. v realizaci 

pozvánku na akci „Puberťáci“ poslat VO MK 04/2020 v přípravě 

 didaktické pomůcky s vysokou pořizovací hodnotou - návrh: cca 45 tis. sdílené 
pomůcky – potřeba shody napříč školami/15 tis. pomůcky pro konkrétní školy dle 
jejich preferencí, skladovací prostory pro tyto pomůcky, výpůjční systém, 
odpovědnost – potřeba nastavit 

 nabídka některých spolupracujících organizací - darování 3D tiskárny pro potřeby 
škol, nabídka ověření kvality Prusa3D, pro MŠ možno nakoupit Klokanův kufr 

v přípravě 

 


