Zápis z jednání Řídicího výboru projektu MAP Praha 12

Místo konání: Dům dětí a mládeže Monet Praha 12, Hermannova 24, Praha 4 – Modřany
Termín: 8. 12. 2016, 11.00 – 13.00
Účastníci: viz prezenční listina

Program jednání:
1. Úvodní slovo, přivítání účastníků
Mgr. Zbyněk Boublík, MČ Praha 12,
Mgr. Iveta Němečková, MČ Praha 12
2. Příspěvek – Co nového v MAP a KAP
Mgr. Bc. Filip Kuchař (příloha č. 1, 2)
3. Schvalování strategických dokumentů
RNDr. Lucie Jungwiertová, Ph.D. (příloha č. 3, 4, 5, 6)
4. Role vzdělávání v projektu MAP Praha 12
Mgr. Iveta Němečková (příloha č. 7)

1. Mgr. Zbyněk Boublík a Mgr. Iveta Němečková přivítali účastníky.
2. Mgr. Bc. Filip Kuchař informoval o dalším vývoji v rámci projektu Krajský akční plán pro hl. město
Praha a představil konkrétní možnosti zapojení městských částí a škol do dalších projektu v rámci OP
VVV, OP PPL. Dále informoval o možnosti zapojení se do grantů, které vyhlašuje MHMP. Na závěr
představil projektové záměry připravované do projektu KAP.

3. RNDr. Lucie Jungwiertová, Ph.D., představila finální verzi strategických dokumentů.
• Strategický rámec MAP pro Prahu 12 - místní akční plán rozvoje vzdělávání MAP Praha 12,
hlasování: (pro: 25, proti: 0, zdržel se:0), příloha č. 3.
• Investiční priority - seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP, SC 4.1
OP PPR a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD zpracovaný pro ORP, území MAP Praha
12 a Neinvestiční priority - seznam projektových záměrů zpracovaný pro ORP, území MAP Praha
12 (zpracováno pro obě městské části),
• hlasování: (pro: 25, proti: 0, zdržel se: 0), příloha č. 4.
• SWOT-3 Analýza - místní akční plán rozvoje vzdělávání MAP Praha 12,
• hlasování: (pro: 25, proti: 0, zdržel se: 0), příloha č. 5
• Analytická část - místní akční plán rozvoje vzdělávání MAP Praha 12
• hlasování: (pro: 25, proti: 0, zdržel se: 0), příloha č. 6.
K materiálu Investiční priority - seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP,
SC 4.1 OP PPR a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD zpracovaný pro ORP, území MAP Praha
12 byla na základě připomínky a s podporou člena řídícího výboru PhDr. Bc. et Mgr. Voženílka, MBA,
doplněna změna - a sice u investičních záměrů ZŠ a MŠ na Beránku neuvádět v názvu projektů, pro jaký
program realizovaný na této škole jsou projekty zaměřeny, protože se jedná o projekty realizované pro
celou školu.
Výše uvedené strategické dokumenty byly schváleny. Přítomno bylo 25 účastníků, tj. nadpoloviční většina
členů ŘV, hlasování bylo platné.

Následovala diskuse k postupům zpracovávání dalších strategických materiálů – její výstupy budou
využity.

4. Mgr. Iveta Němečková zhodnotila dosavadní vývoj vzdělávacích aktivit v rámci projektu a představila

další plán aktivit pro rok 2017. Zdůraznila záměr spolupracovat s aktivními učiteli, jakožto průvodci
vzděláváním v aktivitě Educoffee.
Závěrem pak poděkovala všem účastníkům setkání za jejich aktivní účast a popřála jim klidné sváteční
období.

V Praze dne 9.12.2016
Zapsala: Mgr. Martina Radvanová

Schválil: Mgr. Zbyněk Boublík
předseda Řídicího výboru MAP Praha 12

