Zápis z porady realizačního týmu MAP II (RT MAP II)
Termín:
Místo konání:
Účastníci:
Zapsala:
Příloha:
Další jednání RT:








úterý 7. 1. 2020 od 14:30 hod.
MČ Praha 7, Veletržní 33
Soňa Hradecká (SH), Sylva Svobodová (SS), Markéta Kuldová (MK), Romana
Růžičková (RR) viz přiložená prezenční listina
RR
prezenční listina z RT
středa 8. 1. 2020 od 10:30 hod. (mimořádný termín)

Agregovaný popis potřeb škol (APPŠ) je ve fázi pracovní verze určené k připomínkám. Pro první kolo
připomínkování byl anonymizován, proběhne jednání se školami za účelem kontroly a doladění
informací v APPŠ
Údaje z APPŠ budou sumarizovány dle kategorií pro potřeby předání základní informace garantům
PS na schůzce 9. 1. 2020
Didaktické pomůcky s vysokou pořizovací hodnotou – bude komunikováno na poradě ŘŠ, 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
Včas řešit VŘ na didaktické pomůcky
Tipy RT na oblasti vzdělávání a lektory např.:
 Michaela Veselá – Právní povědomí pro školy
 p. Ptáček – Syndrom vyhoření a jeho prevence
 Akademie Libchavy
 Julius Bittmann – ADHD
 Finanční gramotnost
 Czechitas
 Akademie rodičovství
 Digiděti
 Ochutnávka CLIL
 Výuka EVVO – Rozárka
 Rehabilitační aktivity pro učitele TV, rodiče, děti (Andrea Sladká)
Úkol

analýza VZ 2015 - 2018
zajistit další jednání PS dle dohodnutých termínů
včetně setkání OG 9. 1.
zajištění 2. ŘV
dokončit sběr dotazníků potřeb škol
vyhodnocení naplnění MAP I + rozhovorem s RT
MAP I + dohody o prioritách z MAP I
zadání demografické studie
agregovaný popis škol k projednání na 2. ŘV
možnost pro školy využít facilitátora
vstupní evaluační design

Zodpovědnost
MK/MS
MS/MK/RR

Termín plnění
02/2020
01/2020

Stav
v realizaci
splněno

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

01/20
11/19
01/20

v realizaci
splněno
v realizaci

MS a spol.
MS/MK/RR
MS/MK
MS/PD

01/20
01/2019
průběžně
02/2020

v přípravě
v přípravě
dle potřeby
v přípravě

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

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

MS/MK/RR

průběžně

workshop ke strategickému plánování
plán akcí na podporu znalostních kapacit (potřeby)
plán akcí v rámci implementačních aktivit
adresáře stakeholderů/sběr podnětů/dokumentů
pravidla odměňování
pracovní výkazy - šablony
zpracování ZoR
konference RABBE 6. 5. 2020 - objednávka
Článek HOBULET
FB – průběžné informace
Oslovování lektorů DVPP

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

5. 2. 2020
12. 12. 2020
12. 12. 2020
průběžně
10/19
11/19
28. 11. 2019
01/2020
10. 1. 2020
průběžně
průběžně

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

splněno,
aktualizace
průběžně
v přípravě
v realizaci
v realizaci
v realizaci
splněno
splněno
splněno
splněno
splněno
v realizaci
v realizaci

