
 

 

USNESENÍ ŘV MAP 22. 2.2017 

UŘVMAP/2/2017 

Řídící výbor MAP bere na vědomí personální změny v OT MAP. 

 (pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

UŘVMAP/3/2017 

Řídící výbor MAP bere na vědomí přehled akcí pořádaných MAP v období únor 2016 – leden 

2017. 

(pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

UŘVMAP/4/2017 

Řídící výbor MAP schvaluje průběžnou sebehodnotící zprávu MAP. 

(pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

UŘVMAP/5/2017 

Řídící výbor MAP bere na vědomí výběr opatření pro rok 2017 z pracovních skupin a od 

ředitelů a zřizovatelů. 

(pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

UŘVMAP/6/2017 

Řídící výbor MAP bere na vědomí plánované aktivity na první polovinu roku 2017 v oblasti 

sdílení příkladů dobré praxe na ZŠ. 

(pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

UŘVMAP/7/2017 

Řídící výbor MAP bere na vědomí plánované aktivity na první polovinu roku 2017 v oblasti 

sdílení příkladů dobré praxe na MŠ. 

(pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

 



 

 

UŘVMAP/8/2017 

Řídící výbor MAP bere na vědomí plánované aktivity na první polovinu roku 2017 v oblasti 

Podpora mateřským školám při práci s dětmi do tří let 

(pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

UŘVMAP/9/2017 

Řídící výbor MAP bere na vědomí existenci konceptu záměru pro vznik Centra 

polytechnického vzdělávání. 

(pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

UŘVMAP/10/2017 

Řídící výbor MAP bere na vědomí vznik projektového týmu v rámci MAP i jeho složení 

(pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

UŘVMAP/11/2017 

Řídící výbor MAP schvaluje sestavení pracovní skupiny pro projektové příležitosti 

(pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

UŘVMAP/12/2017 

Řídící výbor MAP stanovuje 

1) opatření C6.1 Sdílení příkladů dobré praxe na základních a mateřských školách 

2) opatření C7.1 Vytvoření gramotnostních týmů na školách  

3) opatření C8.1 Podpora mateřským školám při práci s dětmi do tří let  

4) opatření C3.1 Studie proveditelnosti centra polytechnického vzdělávání 

5) opatření C9.2 Projektová kancelář pro neinvestiční výzvy  

za priority pro rok 2017 

(pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

 

 



 

 

UŘVMAP/13/2017 

Řídící výbor MAP ukládá realizačnímu týmu: 

1) Seznámit ŘV s povinnou hodnotící zprávou do srpna 2017 

2) Uspořádat konferenci se zřizovateli a provozovateli škol na září 2017 

3) Zahájit přípravy na podání žádosti na projekt MAP II. 

(pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

UŘVMAP/14/2017 

Řídící výbor MAP schvaluje návrh akčního plánu se stanovenými prioritami na rok 2017.  

(pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

UŘVMAP/15/2017 

Řídící výbor MAP schvaluje změnu jednacího řádu v čl. 2 Jednání ŘV MAP bod 2., kde bude 

uvedena lhůta 10 kalendářních dní pro zaslání programu jednání včetně všech nezbytných 

příloh před jednáním ŘV MAP.  

(pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

 
 
 
 
 
 
 

…………………………………………… 
                                                                                                                  Vojtěch Bušina 

                                                                                                                   Předseda ŘV MAP 


