
 
 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území správního obvodu Praha 21 
číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000716 
MČ Praha 21, Staroklánovická 260, 190 16 Praha 9 - Újezd nad Lesy 

Zápis z 2. jednání řídícího výboru MAP ze dne 31. 1. 2017 

 

Datum konání: 31. 1. 2017 od 17.00 do 19.30 hod. 

Místo konání: Divadelní sál Masarykovy základní školy, Staroklánovická 260, Praha 9 – Újezd 

nad Lesy 

Přítomni: Dle prezenční listiny 

Omluveni: Mgr. Martin Brabenec, Ing. Radka Hulínská, Ing. Radka Kohoutová, Martina 
Petráčková 

Program: 

1. Přivítání a uvedení členů ŘV 
2. Volba člena řídícího výboru 
3. Informace o strategickém rámci a seznámení s dosavadním průběhem práce na 

projektu MAP  
4. Seznámení s KAP a součinnost s MAP – Mgr. Filip Kuchař 
5. Informace o průběhu prací na demografické studii a přípravě výzkumu klimatu 
6. Informace o výběru a průběhu prací na testování klimatu 2. stupně škol  
7. Seznámení s výstupy pracovních skupin 
8. Seznámení s navrhnutými prioritami a rozpracovanými cíli navrhovanými do SR 
9. Dovolba člena řídícího výboru 
10. Diskuze  
 

Ad 1) 
 

 Pí Lucie Černá – manažerka projektu z MČ Praha 21 zahájila 2. jednání řídícího výboru 

a uvítala všechny přítomné členy ŘV a hosty.  

 

Ad 2) 

 Volba člena ŘV. Realizačním týme byl navrhnut pan Svátek – ředitel ZŠ Běchovice  
a zastupitel MČ Běchovice  

 Hlasování bylo přítomno 20 členů z 25 (4 členové byli omluveni z 2. jednání,  
1 omluven – pozdější příchod) 
 

Hlasování pro Mgr. Jaroslava Svátka 
 
PRO: 20   PROTI: 0   ZDRŽEL SE: 0 
 

 

 Počet členů ŘV se změnil na 26, z toho 21 přítomných. 
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Ad 3) 
 

 Shrnutí dosavadní práce členů jednotlivých pracovních skupin MAP 

 Rekapitulace dosavadní práce všech členů MAP 

 Představení cílů strategického rámce  
 
Ad 4) 

 Seznámení s podporou a financováním MAP panem Mgr. Filipem Kuchařem – 
zástupce Magistrátu Hlavního města Prahy,  

 Podmínky výzev, operační program OP PPR, zodpovězení dotazů týkající se čerpání 
z OP PPR 

 Dále informoval o prolínání spolupráce Praha a Středočeský kraj 

 Avizoval plánované výzvy týkající se implementace MAP – září  

 Na podzim 2017 bude vyhlášena 2. výzva na MAP  

 Informoval o spolupráci s hospodářskou komorou v oblasti polytechnického 
vzdělávání  

 Seznámení se stávající a další činností MAPu 
 
Ad 5) 

 Seznámení s plánovanou demografickou studií pro Prahu 21 

 Zahájení výzkumných prací od ledna 2017 
 
Ad 6) 

 Seznámení s plánovaným výzkumem klimatu škol 

 Představení oslovených firem 

 Specifikace cílových skupin – žáci 2.stupně a pátých tříd, veškerý personál škol - 1. 
a 2. stupeň 

 Začátek březen 2017 
 
Ad 7) 

 Pí Jana Eibichová – oborný garant představila rozpracovaný návrh strategického 

rámce 

 Vedoucí pracovních skupin představili dosavadní práci jednotlivých pracovních 

skupin MAP 

 Předškolní vzdělávání – Matěj Žák 

 Základní vzdělávání – Petra Bílková 

 Zájmové a neformální vzdělávání – Iva Taške 

 Investiční skupina – paní Slavíková 
 
Ad 8) 

 Paní Jana Eibichová – odborný garant projektu MAP představila 4 priority, ke 
kterým pracovní skupiny dospěly 

 Členové řídícího výboru byli vyzváni k připomínkování představených priorit 
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 Následovala přestávka – prostor pro společnou diskuzi mezi členy ŘV  
k navrhnutým prioritám a cílům 

 Návrh zahrnout do priorit - nutnost zřízení nultého přípravného ročníku 
v Masarykově základní škole v Újezdě nad Lesy a případné zajištění prostor 

 Hlasování členů řídícího výboru o Dohodě o prioritách 
 

Hlasování o Dohodě o prioritách, přítomno 20 členů ŘV z 26 – pí Vlčková a pí Jakob Čechová 
se omluvili z dalšího průběhu jednání 
 
PRO: 19 PROTI: 0   ZDRŽEL SE: 0 
 

 Pí Eibichová informovala, že je možno zaslat ještě případné připomínky ke 
schváleným prioritám do 10. 2. 2017 na email MAP@praha-21.cz 

 Představení dalšího průběhu práce na MAPu – co nás čeká dále a na čem budeme 
pracovat 

 
Ad 9) 
 

 Členové realizačního týmu navrhli dovolit za člena ŘV zástupce z vedení MČ 
Koloděje pana místostarostu Vladimíra Mužíka 

Hlasování bylo přítomno 20 členů z 26  
 

Hlasování pro pana Vladimíra Mužíka 
 
PRO: 20   PROTI: 0   ZDRŽEL SE: 0 
 

 Počet členů ŘV se změnil 27, z toho 22 přítomných. 
 
Ad 10) 

 Představení dalšího průběhu MAPu – co nás čeká dále a na čem budeme pracovat 

 Ukončení jednání řídícího výboru MAP 

 Další termín 3. jednání se bude konat 7. 3. 2017 od 17 hod., místo bude 
upřesněno. 

 

 

 

Zapsala:  

2. 2. 2017 Jarmila Havlíčková 
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