Vážení členové řídícího výboru, zástupci organizací působících ve vzdělávání, zástupci
veřejnosti se zájmem o vzdělávání,

dovolte, abych Vás pozval na ustavující jednání Řídícího výboru projektu Místní akční
plán rozvoje vzdělávání II na území MČ Praha 10 (MAP II), které se bude konat 8. dubna 2019
od 14:00 hodin v Základní škole, Praha 10, U Vršovického nádraží 1/950
V rámci projektu MAP II rozšiřujeme členskou základnu aktérů MAP na našem území,
a proto Vás vřele zveme, abyste se k nám připojili a spolupodíleli se na místním akčním
plánování rozvoje vzdělávání na území MČ Prahy 10.
Pro nové zájemce alespoň stručně shrnu základní charakteristiku projektu. Projekt MAP
II je pokračováním předchozího úspěšně realizovaného projektu MAP. Realizace MAP II
probíhá od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2022. Hlavním cílem projektu MAP II je pokračovat společně
v započatém procesu místního akčního plánování rozvoje vzdělávání na území MČ Praha 10.
Řídící výbor MAP rozvoje vzdělávání II sdružuje zástupce/aktéry působící v oblasti
předškolního, školního, neformálního vzdělávání a zástupce rodičů, veřejnosti, a je hlavním
pracovním orgánem partnerství MAP.
V případě Vašeho zájmu o účast prosím o zaslání kontaktních informací na zástupce
organizace a jeho náhradníka, abychom mohli včas rozeslat pozvánky, program jednání
a materiály na jednání Řídícího výboru. (Prosím, uveďte krom jména zástupce Vaší organizace
také to, kterou skupinu aktérů z přiloženého seznamu Vaše organizace bude v Řídícím výboru
zastupovat.) Na aktualizovaný seznam členů ŘV budou zaslány návrhy dokumentů, které budou
projednávány na ustavujícím 1. jednání Řídícího výboru.
Pro všechny členy a zájemce o účast na Řídícím výboru platí termín potvrzení účasti
do 29. 3. 2019 na e-mail: mapiipraha10@gmail.com

V Praze dne 20. března 2019

Mgr. Luděk Doležal
odborný garant MAP II
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SEZNAM AKTÉRŮ, KTEŘÍ SE MOHOU ZAPOJIT DO PROJEKTU:
1. zástupce RT MAP,
2. zástupci zřizovatelů škol (bez rozdílu zřizovatele, tj. včetně soukromých a církevních
škol),
3. vedení škol, (ředitelé nebo vedoucí pedagogičtí pracovníci škol) - školy mateřské a
základní bez rozdílu zřizovatele, tj. včetně soukromých a církevních,
4. učitelé,
5. zástupci ze školních družin, školních klubů,
6. zástupci ze základních uměleckých škol,
7. zástupci organizací neformálního vzdělávání a středisek volného času, které působí na
území daného MAP,
8. zástupce KAP,
9. zástupce rodičů (doporučení např. školskými radami nebo NNO sdružujícími rodiče,
případně aktivní rodiče),
10. zástupce obcí, které nezřizují školu, ale děti a žáci z těchto obcí navštěvují školy v
území (pokud je to pro daný MAP relevantní),
11. lokální konzultant Agentury pro sociální začleňování - povinný partner pro územní
obvody obcí ORP, na kterých se nachází sociálně vyloučená lokalita zařazená do
Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám,
12. zástupce ITI nebo IPRÚ (pouze v relevantních případech, tj. území MAP, které se
překrývá s územím, pro které je zpracováno ITI nebo IPRÚ),
13. zástupce MAS působících na území daného MAP (výjimkou je stav, kdy MAS v
území není anebo pokud je MAS zároveň žadatelem/realizátorem projektu MAP II),
14. zástupce ORP, pokud není ORP žadatelem/realizátorem nebo partnerem projektu
MAP II,
15. zástupce Centra podpory projektu SRP v daném kraji (NIDV) - systémová podpora
MAP,
16. zástupce všech dílčích částí nebo klastrů škol (pokud jsou v daném MAP ukotveny).

KROMĚ POVINNÝCH ZÁSTUPCŮ MOHOU BÝT ČLENY ŘV TAKÉ:
17. zástupce mikroregionů na území MAP,
18. zaměstnavatelé v daném území,
19. zástupci institucí, které spolupracují se školami – např. Česká školní inspekce,
pedagogicko-psychologické poradny, OSPOD,
20. zástupci sociálních služeb pracujících s dětmi a rodiči ohroženými sociálním
vyloučením a chudobou,
21. zástupce VŠ, především pedagogických fakult,
22. další zástupci dle návrhu dalších členů Řídícího výboru.
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PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM JEDNÁNÍ ŘV:

1. Aktualizace členské základny ŘV MAP II
2. Volba předsedy ŘV MAP II
3. Představení členů realizačního týmu / schválení vedoucích pracovních skupin
4. Schválení aktualizovaných dokumentů Statut ŘV a Jednací řád ŘV
5. Schválení aktualizovaného znění dokumentu implementační části MAP
6. Informace o projektu, projektových aktivitách, pracovních skupinách a
harmonogramu realizace
7. Různé - diskuse
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