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

Termín:
Místo konání:
Účastníci:
Zapsala:
Příloha:
Další jednání RT:









Úterý 24. 9. 2019 od 14:30 hod.
MČ Praha 7, Veletržní 33
S. Svobodová (SS), M. Svobodová (MS), Markéta Kuldová (MK), viz přiložená
prezenční listina
MS
Prezenční listina z RT
úterý 12. 11. 2019 od 14:30 hod. (mimořádné setkání 15. 10. 2019 od 11 hod.)

Realizační tým projektu je naplněn, ŠKOR jsou k dispozici za všechny zapojené školy, ŘV je
naplněn, RMČ ke jmenování nových členů 1. 10. 2019 proběhlo.
Garant PS chybí pouze za PS pro financování, bude řešeno po zahájení činnosti PS.
Popisy potřeb škol – vytvořen formulář pro zajištění sběru potřeb a získání reflexe každé zapojené
školy, ŠKOR mohou potřeby sbírat individuálně i formou workshopů za účasti facilitátora, kterého
zajistí RT. Dále je potřeba vyhodnotit plnění aktivit MAP I. V rámci MČ zjišťovalo OIVZ investiční
potřeby škol, OIVZ poskytl výstup z dotazníku. Je možné využít informace z výročních zpráv, které
budou k dispozici v 10/2019.
Proběhla prezentace projektu na jednání Výboru – možnost doporučit RMČ jednání na vyšší
úrovni/zpracování materiálu apod. v případě řešení systémových věcí zjištěných v rámci MAP II
Publicita projektu:
Byl založen FB projektu a webová stránka (na starosti nový nástup), vyšel další článek v Hobuletu,
v přípravě je další, byly připraveny letáky (zatím předány do škol, dále proběhne distribuce do info
center, organizací poskytujících volnočasové aktivity apod.).
Povinnými aktivitami jsou 4 články o projektu ročně, tisková beseda s novináři (po aktualizaci
MAP) a dále bylo v rámci přípravy žádosti naplánováno 1 informativní setkání pro zaměstnavatele.
Zapojené subjekty budou požádány o prolink na web MAP II ze svých webových stránek (v řešení
s KST kratší forma prolinku).
Po ŘV a setkání PS připraví RT článek do Hobuletu a časopisu Troja.
Porady RT budou probíhat pouze 1 x měsíčně, další se uskuteční 12. 11., následně 10. 12.,
mimořádně se uskuteční 15. 10. od 11 hod. příprava na jednání ŘV a PS.

Úkol
zajištění PM + OG komunikace
dohody pro školní koordinátory
předat dohody k 1. 10., připravit dohody k 15. 10.
zajištění členů PS vč. svolání setkání všech PS
schůzka NIDV
podklady pro odvolání členů ŘV MAP I a zajistit členy
ŘV MAP I (zástupce klubu – ZŠ Tusarova, zástupce
družiny – ZŠ Umělecká)
termín 1. ŘV (již byl stanoven 23. 10. 2019
v prostorách Vodárenské věže), občerstvení (Chlebíčky
Letná), prostory, program, prezentace, podklady
(jednací řád, statut, komunikační plán, složení PS atd.)

Zodpovědnost
SH/MS/BE
MS/pers
MS/MK
MS/MK
MS/MK/SH
MS

Termín plnění
nástup 1. 10.
16. 9.
30. 10.
09/2019
10. 9.
01/10

Stav
splněno
splněno
probíhá
splněno
zrušeno
splněno

MS/MK

09/19

pozvánka
zaslána,
v přípravě
prezentace

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

formulář k reflexi škol (sběru potřeb), schůzka s OG
evaluace a monitoringu
vyhodnocení naplnění MAP I (propojení s formulářem
viz výše?)
Rozhovor se zřizovatelem k obecné části MAP I
(+ YMCA – vyhodnocení plnění investičních priorit?)
Manuál k gmailu a googledisku pro ŠKOR + proškolení
popisy potřeb škol – sběr potřeb škol na základě
formuláře viz výše
agregovaný popis škol k projednání na 2. ŘV
možnost pro školy využít facilitátora
vstupní evaluační design (návrh zadání - posun
v očekávání účastníků projektu od realizace projektu –
01/20, 02/21, 03/22
aktualizace soc. – dem. studie – připravit zadání
komunikační plán
školení NIDV k sociálním sítím
workshop ke strategickému plánování 4. 12.
plán akcí v rámci implementačních aktivit/ na podporu
znalostních kapacit (potřeby) + tvorba zásobárny
podnětů (např. workshop – propojení přírodních věd =
„elixír do škol“ trochu jinak – prej ne; setkání ředitelů
včetně SŠ + vánoční večírek, problematika GDPR;
pracovně-právní problematika – Valenta, Lesy,
Supervize, školské parlamenty, kritické myšlení,
komunikace rodič – škola – Sokačová, sdílení dobré
praxe – MČ, spolupráce s ČŠI, spolupráce s OSPOD nebo
PPP, témata Jak být dobrý učitel a nevyhořet nebo Jak
pomoci rodičům řešit problémy jejich dětí, energetický
management, kurzy 1. pomoci pro veřejnost GDPR
apod.)
konference MAP / veletrh MAP

MS/MK/PD

09/19

splněno

MS/MK/PD

09/19

probíhá

MS/PD

11/19

v přípravě

MK/MS
ŠKOR

15. 9.
30. 11.

v realizaci
probíhá

MS/MK/PD
MS/MK
MS/MK/PD

01/19
průběžně
01/20

v přípravě
dle potřeby
v přípravě

všichni
MS
MS/MK
MS/MK
MS/MK

12/19
15. 9.
17. 9.
4. 12.
průběžně

v přípravě
splněno
splněno
v přípravě
probíhá

zájemci

plánováno

adresáře stakeholderů
prezentace MAP II na výboru pro vzdělávání, sociální
věci a zdravotnictví
pravidla odměňování
pracovní výkazy – šablony (HPP Sylva, Markéta,
Monika, DPČ – Petra Dob. + DPP všichni)
příprava ZoR a ŽoP, popis organizační struktury RT,
popis činnosti členů RT, komunikační plán, členové ŘV,
PS, zápisy z 1. setkání a 1. jednání ŘV, finanční část –
podklady mzdovka, výkazy
pravidelná aktualizace webu a FB
doplnit chybějící garanty (2 x) + členy (2 x) PS
naplánovat setkání ŠKOR

MS/MK
MS

7. 11. / 29. –
30. 11.
průběžně
15. 10.

MS
MS

15. 10.
31. 10.

probíhá
probíhá

MS, MD

30. 11.

probíhá

nový nástup
MS/MK
MS/MK

průběžně
výhledově
02/20

v přípravě
v přípravě
plánováno

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

probíhá
splněno

