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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU MAP II P1 
 

ŘÍDÍCÍ VÝBOR ( ŘV) PROJEKTU MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II – MČ PRAHA 1 
 
 Datum: 24. 10. 2019                                   Jednání č. 2 

 

Přítomní viz prezenční listina. Přítomno 15 členů z 24 členů celkem a 3 hosté.  

Program jednání:  
1. Aktualizace členské základy řídicího výboru 
2. Informace o průběhu realizace projektu, komunikační strategii MAP II 
3. Informace o činnosti pracovních skupin 
4. Informace k dokumentům MAP II   
5. Informace k dotazníkovému šetření MŠMT 
6. Informace zástupce KAP, NIDV 
7. Evaluace a monitoring projektu 
8. Různé 

 
1. Aktualizace a schválení složení ŘV MAP II P1 

Složení ŘV projektu MAP II je aktualizováno dle závazného dokumentu Postupy MAP II. 
Dokládáme ho prezenční listinou členů ŘV. Členům ŘV je k dispozici dokument Implementační 
část MAP II P1, který obsahuje aktualizované složení ŘV, identifikované aktéry MAP. Pro členy 
ŘV je k dispozici kontaktní list aktivních aktérů MAP II P1 a zapojených škol. 

Aktuální složení členů ŘV bere ŘV na vědomí.  

2. Úvod – stručné shrnutí 1. sledovaného období projektu MAP II P1 

Mgr. Bc. Vencová, vedoucí oddělení školství ÚMČ Praha 1 a hl. manažerka projektu zahájily 
jednání ŘV. Členům ŘV byl stručně shrnut průběh a výstupy z 1. sledovaného období realizace 
projektu MAP II. Nyní se projekt nachází v procesu schvalování 1. zprávy o realizaci, která byla 
společně s žádostí o platbu podána v řádném termínu dne 27. 9. 2019.  

Web projektu MAP II – v rámci 1. období se realizační tým MAP II v rámci PR aktivit zaměřil na 
zviditelnění MAP jako celku. RT chystá vlastní webové stránky, neboť web MČ není dostatečně 
flexibilní pro potřeby prezentace aktivit MAP II a zapojených škol.  RT spolupracuje s odborníky 
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PR a věnuje se rozpracování komunikační strategie. WEB projektu by měl být dle plánu 
představen v úvodu nového roku 2020.  

3. Informace o činnosti pracovních skupin 

Facilitátorka projektu Mgr. Vlková připravila pro členy ŘV interaktivní prezentaci, která 
shrnovala aktivity a stěžejní výstupy odborného týmu projektu. Vedoucí pracovních skupin 
informovali členy ŘV o jejich práci a aktivitách. Prezentace k dispozici na webu MAP II.  

4. Informace k dokumentům MAP II  

Členům ŘV byla představena připravovaná aktualizace „Dokumentu MAP“, jeho struktura, tedy 
dílčí části, které bude realizační tým dle závazného harmonogramu aktualizovat.  

Roční akční plán (RAP) – po 1. kole připomínek dokumentu členů ŘV požádal RT o posunutí 
schvalování dokumentu, neboť je třeba lépe rozpracovat některé aktivity. Vzhledem k tomu, že 
do konce 1. roku realizace projektu musí být dokument RAP aktualizován, připraví vedoucí PS 
podklady pro 2. kolo konzultačního procesu RAP do konce listopadu 2019.  Aktualizovaný RAP 
bude členů zaslán ke schválení per rollam.  

Úkol: vedoucí PS        Termín: do 30. 11. 2019 

Návrh 
Návrh na posunutí aktualizace dokumentu RAP z důvodu doporučené revize ze 
strany členů odborné části RT a zadání úkolu pro členy RT.  

Hlasování pro – 15, proti – 0, zdržel se – 0 

 

5. Informace k dotazníkovému šetření  

Členům ŘV Mgr. Anděl, Ph.D. a Mgr. Bc. Vencová představili  výstupy z dotazníkového šetření 
MŠMT na školách, které v rámci MAP II proběhlo. Odbor školství má k dispozici vyhodnocená 
data, výstupy z tohoto šetření obsahují citlivé údaje a budou k dispozici pro ředitele škol a odd. 
školství, souhrnná data mohou být zveřejňována s vědomím oddělení školství.  Mgr. Bc. 
Vencová poděkovala všem účastníků, neboť se jedná o aktivitu, které přinese velmi důležité 
informace  pro další společné plánování aktivit a plnění cílů.  

6. Informace NIDV - SRP 

Zástupce NIDV – SRP p. Dušek informoval členy ŘV o plánovaných aktivitách SPR a pozval členy 
ŘV na místní konferenci projektu Strategické řízení a plánování ve školách a územích, která 
se bude konat ve čtvrtek 7. 11. 2019 v Iris Hotelu Eden. Konference je určena 
pro ředitele/zástupce vedení škol, realizační tým MAP i zřizovatele.  
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7. Evaluace a monitoring 

PhDr. Malotová, MBA, evaluátorka projektu v úvodu jednání ŘV rozdala členům evaluační 
dotazníky, které byly zaměřeny na potřeby zapojených aktérů MAP II a zjištění míry 
spokojenosti za uplynulé období. Dotazníkové šetření navazovalo na šetření z léta 2019, které 
vykázalo velmi nízkou návratnost, a to z důvodu období prázdnin. ŘV byl v řádném konzultačním 
procesu informován o aktualizaci harmonogramu plánovaných evaluačních aktivit, který 
reflektuje prázdninový režim škol.  Aktualizovaný evaluační plán byl jednomyslně schválen.  

 

Praha 24. 10. 2019 

 

 

 

…………………………………………………         ……..………………………………………….  

Mgr. Bc. Michaela Vencová          Mgr. Eva Špačková 

Předsedkyně ŘV MAP II P1          Místopředsedkyně ŘV MAP II P1 


