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Zápis k online Jednání Řídícího výboru projektu 
 

Datum konání:  5. 4. 2022 
Přítomni:  Dle prezenční listiny 

 

Obsah jednání: 

1. Evaluace implementačních aktivit projektu za rok 2021 - schvalování 
2. Akční plán na rok 2022/2023 – schvalování 
3. Aktualizace SWOT-3 analýzy – schvalování 
4. Plánované aktivity  
5. Ukončení realizace projektu MAP II 
6. Zahájení realizace projektu MAP III 

Zápis: 

- Jednání ŘV proběhlo online prostřednictvím platformy Google Meet, projednávané dokumenty obdrželi členové 
ŘV společně s pozvánkou na jednání, dokumenty byly před jednáním ŘV probrány s pracovními skupinami. 

- Z důvodu nízké účasti členů Řídícího výboru nebyl ŘV usnášeníschopný. Z tohoto důvodu bude hlasování o 
schválení dokumentů formou per rollam. Členové ŘV obdrží veškeré informace emailem. 

- V úvodu přivítala administrátorka projektu s manažerkou všechny zúčastněné členy ŘV a představila program, 
následovalo jednání o jednotlivých bodech programu 

- Evaluace implementačních aktivit projektu za rok 2021 – administrátorka představila evaluační dokument a 
vyzdvihla důležité body dokumentu. Schvalování dokumentu proběhne per rollam. 

- Akční plán na rok 2022/2023 – koordinátorka projektu představila aktualizovaný akční plán na rok 2022/2023 a 
podala potřebné informace k jeho tvorbě, k realizaci aktivit v akčním plánu. Schvalování dokumentu proběhne per 
rollam. 

- Aktualizace SWOT – 3 analýzy. Koordinátorka představila aktualizovanou SWOT - 3 analýzu, jednotlivé prioritní 
oblasti včetně silných stránek, příležitostí, slabých stránek a hrozeb. Schvalovaní dokumentu proběhne per rollam. 

- Administrátorka projektu informovala o plánovaných aktivitách do konce realizace projetu – školení Robotika 
s Emou (duben), seminář s psychologem Svobodou (květen), čtenářské besedy, workshopy s Beeboty, setkání PS, 
jednání ŘV, setkání s aktéry 

- Administrátorka projektu informovala o ukončení realizace projektu (31.5.2022) a krocích k tomu potřebných, 
včetně finálních dokumentů 

- Administrátorka informovala o projektu MAP III, 1.6.2022-30.11.2023, klíčové aktivity projektu, průběh projektu 

 


