Pozvánka na jednání Řídícího výboru
Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání II. pro území ORP České Budějovice
(zkráceně MAP II ORP ČB)

Termín jednání: 15.12.2020, od 14:00 hodin
Jednání bude probíhat on-line (MS Teams)
Svolavatel: Ing. Marta Krejčíčková, hlavní manažer projektu MAP II ORP ČB
Program:
1. Úvod, zahájení a ověření usnášeníschopnosti jednání on-line
2. Projednání aktualizace Strategického rámce MAP do roku 2023 ORP České Budějovice

ke 12/2020
3. Sumární informace o průběhu a stavu realizace projektu MAP II ORP ČB v roce 2020,

činnosti pracovních skupin a odborného týmu projektu
4. Informace o plánovaných aktivitách v roce 2021
5. Diskuze, prezentace informací členů Řídícího výboru
6. Závěr

Řízení jednání prostřednictvím aplikace MS Teams (kontaktní osoba):
Mgr. Jana Rychlíková,
rychlikova@masrozkvet.cz
Tel.: +420723645097

Vzhledem k potřebě nastavení technických standardů jednání on-line prosíme o připojení se
k jednání prostřednictvím MS Teams cca 10-5 minut před zahájením relace. V případě
technickým problémů neprodleně volejte kontaktní osobu, aby nebyl zbytečně rušen průběh
jednání. Hlasování bude probíhat prostřednictvím chatu.
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NÁVODY a PRAVIDLA pro účastníky webináře /
On-line jednání
Webinář nebo On-line jednání je k dispozici 10 minut před avizovaným začátkem
Přihlášení i celá komunikace na webináři probíhá prostřednictvím webového prohlížeče.
Pro komunikaci doporučujeme sluchátka s mikrofonem, ale pokud nechcete mluvit, stačí
reproduktor počítače.

Zadejte "jméno" při vstupu do webináře – příjmení (důležité u všech jednání, kde se
předpokládá hlasování)

Ztlumte si mikrofon – vypněte při příchodu Váš mikrofon přes ikonu v okně prohlížeče,
aby nebyl přenos rušen (případně ztlumí moderátor)

Máte dotaz? – pište do chatu v okně prohlížeče

Máte komentář nebo chcete vstoupit do diskuse? – hlaste se přes chat, dostanete
slovo od moderátora.
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