Zápis z porady realizačního týmu MAP II (RT MAP II)
Termín:
Místo konání:
Účastníci:

Host:
Zapsala:
Příloha:
Další jednání RT:

úterý 23. 6. 2020 od 13:00 hod.
MČ Praha 7, Veletržní 33
Soňa Hradecká (SH), Bára Ernestová (BE), Michaela Svobodová (MS), Markéta
Kuldová (MK), Romana Růžičková (RR), Hana Šišková (HŠ), Sylva Svobodová
(SS), viz přiložená prezenční listina
Markéta Kučerová (MK)
MS
 prezenční listina z RT
úterý 21. 7. 2020 od 13:00 hod.

Úkol
Akce Výstaviště – podpora obědového konta
zajistit další jednání PS dle dohodnutých termínů včetně
setkání OG (kavárna)
zajištění 3. ŘV
Pers. Změny - ŘV - ZŠ Plam., Škor – Smilling, PS ČG –
Hadravová, PS CJ - Hořejší
realizace FG + příprava zprávy z FG
vyhodnocení naplnění MAP I + dohody o prioritách z MAP I
Demografická studie – podklady pro dodavatele dle požadavku:
 odhad budoucí bytové výstavby (developerské projekty,
zastavitelné území apod.)
 MŠ: kapacity, počty přijatých a nepřijatých, za 3 roky zpětně
 ZŠ: kapacity, počty žáků dle jednotlivých ročníků, za 3 roky
zpětně
 stávající kapacity sociálních služeb
agregovaný popis škol k projednání na 3. ŘV doplnit o
konkrétní potřeby
možnost pro školy využít facilitátora (superškolník??)
vstupní evaluační design – odeslání k odsouhlasení ŘV per
rollam
zveřejnění podkladů projektu na webu
web MAP II
plán akcí na podporu znalostních kapacit (potřeby) a impl.
aktivit
adresáře stakeholderů/sběr podnětů/
dokumentů
3D tiskárna pro TGM
článek HOBULET
pozvánka na akci „Puberťáci“ - poslat VO MČP7
Nákup pomůcek, průzkumy trhu, inventarizace – ověřit OFI,
zveřejnění smluv o výpůjčce, darovací smlouva
Akce Kazanka – příprava rodičů na MŠ
Libchavy – akademie pro ředitele
Mikulášská akce pro ředitele a zástupce/ŠKOR a PS (Cafe Letka)
Dotazníky k on-line výuce - vyhodnocení
Kurz logopedického asistenta – rozhodnout o nákupu z paušálu

Zodpovědnost

Termín plnění
Podzim/jaro??

MS/MK/RR

09 - 10/2020

v přípravě

MS/MK/RR

5. 11. 2020

v přípravě

MS

09/2020

v přípravě

MS/MK/PD/RR
MS

08 - 09/2020
08/2020

v realizaci
v realizaci

MS a spol.

02/2020

v realizaci

MS/MK/RR

06/2019

v realizaci

MS/MK

dle potřeby

průběžně

MS

05/2020

splněno

MS/MK/RR
RR/dodavatel

průběžně
08/2020

v realizaci
v realizaci

MS/MK/RR

průběžně

v realizaci

MK

průběžně

v realizaci

MS, Elixír
RR
MK

09/2020
09/2020
11/2020

v přípravě
průběžně
v přípravě

MK/RR/MS

06 – 08/2020

v realizaci

RR
MK/RR/MS

23. 6. 2020
jaro 2020
2. vs 3. 12. /25.
/26. 11.
07/2020
07/2020

splněno
v přípravě

MK/RR/MS
MK/RR/MS
MS/RR

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

Stav

v přípravě
v přípravě
v realizaci

