
 

Příjemce dotace  

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5, Nám. 14. října 1381/4, Praha 5 150 22,https://www.praha5.cz/ 
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Vážení členové řídícího výboru,  

 

 

dovolte, abych Vás pozvala na 2.2.2.2.    jednání jednání jednání jednání řřřřídícího výboru ídícího výboru ídícího výboru ídícího výboru projektuprojektuprojektuprojektu Místní akční plán 

rozvoje vzdělávání II na území MČ Praha 5 (MAP II), které se uskuteční ve středu 22223. 3. 3. 3. říjnaříjnaříjnaříjna    2019 2019 2019 2019 

od od od od 15.15.15.15.00000000    hodinhodinhodinhodin ve FZŠ s rozšířenou výukou jazyků, Drtinova 1/1861, Praha 5.  

 

 VVVV    rámci konzultačního procesu rámci konzultačního procesu rámci konzultačního procesu rámci konzultačního procesu VámVámVámVám    vvvv    příloze zasílám dokumenty MAP II, které příloze zasílám dokumenty MAP II, které příloze zasílám dokumenty MAP II, které příloze zasílám dokumenty MAP II, které 

budou schvalovány na jednání řídicího výboru. Případné připomínky prosím  zašlete nejpozději budou schvalovány na jednání řídicího výboru. Případné připomínky prosím  zašlete nejpozději budou schvalovány na jednání řídicího výboru. Případné připomínky prosím  zašlete nejpozději budou schvalovány na jednání řídicího výboru. Případné připomínky prosím  zašlete nejpozději 

do 21. 10. 2019 na edo 21. 10. 2019 na edo 21. 10. 2019 na edo 21. 10. 2019 na e----mail mail mail mail petr_andelcz@yahoo.competr_andelcz@yahoo.competr_andelcz@yahoo.competr_andelcz@yahoo.com 

 

 Pro nové zájemce o zapojení se do řídicího výboru prosím o zaslání kontaktních 

informací na zástupce organizace a jeho náhradníka, abychom mohli včas rozeslat pozvánky, 

program jednání a materiály na jednání řídícího výboru.  

 

Pro všechny členy a zájemce o účast na řídícím výboru platí termín potvrzení účasti Pro všechny členy a zájemce o účast na řídícím výboru platí termín potvrzení účasti Pro všechny členy a zájemce o účast na řídícím výboru platí termín potvrzení účasti Pro všechny členy a zájemce o účast na řídícím výboru platí termín potvrzení účasti 

dodododo    14. 10.14. 10.14. 10.14. 10.    2019 2019 2019 2019 na ena ena ena e----mail mail mail mail dagmar.bodlakova@gmail.comdagmar.bodlakova@gmail.comdagmar.bodlakova@gmail.comdagmar.bodlakova@gmail.com        

 

 

V Praze dne 7. října 2019 

 
            

       Mgr. Jana Zacharová  
odborná garantka MAP II  

 
 
 
 
Příloha: program 2. jednání řídicího výboru 
  dokumenty MAP II  
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Program 2. jednání řídicího výboru: Program 2. jednání řídicího výboru: Program 2. jednání řídicího výboru: Program 2. jednání řídicího výboru:     

1. Aktualizace členské základny ŘV MAP II – relevantních aktérů MAP II 

2. Schválení aktualizovaných dokumentů MAP II 

3. Představení RT pro publicitu – vize, aktivity 

4. Informace pracovních skupin aktivity škol a spolupráce 

5. Informace k dotazníkovému šetření MŠMT 

6. Vystoupení zástupce KAP, informace NIDV – zástupců SRP 

7. Informace za 1. monitorovací období – projektové a finanční řízení MAP II 

8. Diskuze 


