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Zápis z jednání Řídicího výboru projektu MAP Praha 11 
 
Místo konání: ZŠ Květnového vítězství 1554 - Schulhoffova 

Termín: 16. 1. 2018, 14,00 – 16,00 hod. 
 
Účastníci: viz prezenční listina  
 

Program jednání: 

1. Vyhodnocení projektu 

2. Projednání a schválení evaluační zprávy 

3. Projednání aktualizace strategického rámce, domluva termínu jejího schválení 

4. Informace k MAP II 

1. Vyhodnocení projektu  

Úvodní slovo předsedy ŘV Mgr. Lepše s informacemi o projektu a vzniku závěrečné sebehodnotící zprávy. 

Mgr. Havrda pokračoval s informacemi o dalších dotazníkových šetřeních, které budou probíhat dle plánu 

3x do roku 2023. 

Dále proběhla diskuze k projektu MAP (co nevyhovovalo a mělo by probíhat jinak, co se líbilo), aby v MAP 

II mohlo být zlepšeno. 

Vyjádření: 

zájmové vzdělávání – rádi by získali peníze na dovzdělání pracovníků, chtěli by zvýšit spolupráci se školami 

na P 11 a řešit otázku snížení pronájmu TV, zájem o působení v pracovní skupině 

zřizovatelé z malých MČ - potřeba zahrnutí jejich projektů (zejména na zvýšení kapacit ZŠ a MŠ) do 

Strategického rámce, zvažují vzhledem k pozdnímu financování, zda se do dalších projektů zapojit 

rodiče – vítají, pokud se uskuteční kvalitní vzdělávání pro rodiče, jinak nebyli zapojeni 

ředitelé škol – chválí spolupráci v regionu, navázání kontaktů mezi pedagogy, dobrá motivace 

zástupce MHMP – MAP v různých MČ měly různou úroveň a to i včetně počtu osob, které se podílely na 

jeho vytvoření a podpory vedení MČ (obdobné široké zapojení je na P 4, 12 a 3) 

2. Projednání a schválení evaluační zprávy 

P. Parvonič informoval o vzniku závěrečné sebehodnotící zprávy – o práci skupin i závěrečném 

projednávání dne 4. 1. 18 a vyvozených závěrech. ŘV byl seznámen se zprávou.  
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Bylo schváleno znění doporučení: Hlasování: 10 – PRO 0 – Proti 0 – nehlasovalo 

K sebehodnotící zprávě mohou členové ŘV zasílat připomínky do 26. 1. 2018 na e-mail: 

miroslav.parvonic@gmail.com 

3. Projednání aktualizace strategického rámce, domluva termínu jejího schválení 

Nyní školy i zřizovatelé mohli zaslat aktualizaci projektů zahrnutých ve strategickém rámci (dále jen SR). 

SR bude do konce ledna aktualizován, následně e-mailem rozeslán všem účastníkům ke kontrole a na 

dalším jednání jej schválí ŘV spolu se sebehodnotící zprávou.  

4. Informace k MAP II  

Mgr. Lepš seznámil přítomné se záměrem MČ Praha 11 podat žádost o MAP II. Projekt by měl pokračovat 

od nového školního roku.  

5. Závěr 

Členové vedení MAP se dohodli, že další jednání ŘV se uskuteční dne: 

27. 2. od 14,00 hod. v ZŠ Campanus, Jírovcovo nám. 1782 

Členové budou e-mailem obesláni s pozvánkou. 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: I. Guthová, tajemnice ŘV, tel. 267 902 324, guthovai@praha11.cz 
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