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Monika Vrchotická

Od: Monika Vrchotická <vrchoticka@mas-krusnehory.cz>
Odesláno: pátek 14. května 2021 10:36
Komu: 'Monika Vrchotická'; mistostarosta@mestohroznetin.cz; reditel@zsamsostrov.cz; 

mshalasova@seznam.cz; Drahuše Nováková; reditelka@zusostrov.cz; 
'skurova@mkostrov.cz'; 'eva.saligerova@kr-karlovarsky.cz'; reditel@mas-
krusnehory.cz; 'p.stracheova@mmkv.cz'; 'starosta@krasnyles.cz'; 
'mpolednicek@ostrov.cz'; 'martina.belohlavkova@npi.cz'

Předmět: MAS - Pozvánka na on-line 8. jednání Řídícího výboru projektu MAP II dne 10. 6. 
2021

Dobrý den, vážení členové řídícího výboru, 
potvrzuji termín z předešlého jednání ŘV, kdy bylo stanoveno 8. jednání Řídícího výboru (ŘV) na čtvrtek 10. 6. 2021 
od 13:00 hodin na platformě ZOOM. 
Jednání bude v online prostředí a plánovaná délka je 1 hodina. Podklady k projednávání všem zašlu 7 dní před 
konáním jednání. 
 
Potvrďte nám prosím účast ZDE 

Na schůzku připravujeme: 
a) Informace o stavu plnění opatření vyplývající z projednání Průběžné sebehodnotící zprávy projektu MAP II 
b) Schválení aktualizace Strategického rámce projektu – seznam investičních priorit  
c) Dotace do škol pro rok 2021 
d) Informace o plnění aktivit implementace projektu ve školním roce 2020/2021 
e) Informace o Plánu realizace projektu MAP II do konce projektu 
f) Různé, diskuze 

 
Odkaz k připojení: https://zoom.us/j/94969018136?pwd=dm9DUit5NmtsT1ZRUGxXM3diZEtCdz09 
 
Připojení přes MT: 
Meeting ID: 949 6901 8136 
Passcode: 750328 
_____________________ 
Před vstupem do místnosti po vás aplikace chce zadání vašeho jména, prosíme, napište své celé jméno. Po vstupu do 
místnosti se může stát, že budete v předsálí, toho se prosím nelekejte. Vstup do místnosti bude umožněn již 
ve 12:45 hod k řešení případných technických záležitostí.  
Dále bych Vás ráda poprosila o následující: abychom měli všichni kromě prezentujících vypnuté mikrofony (kromě 
diskuze), kdo nevíte, jak na to, ráda v úvodu setkání podám instrukce, popř. je vypnu za Vás. Dotazy a komentáře 
směrem k prezentujícím prosím pište do chatu nebo klikněte na ikonku „Raise a hand“. 
Účastníci přihlášením a připojením na online jednání řídícího výboru projektu MAP II souhlasí s pořizováním 
audiovizuálního záznamu akce. Způsob využití videa bude na akci zpřesněno (ve vyhrazených případech jen pro 
interní potřeby MAS Krušné hory, o.p.s. bez veřejného šíření). Účastník také souhlasí s uchováním osobních údajů 
předaných v přihlášce (jméno, příjmení, email) v souladu s GDPR. Správcem údajů je MAS Krušné hory, o.p.s. 

Děkuji za Vaši hromadnou, početnou účast a těším se na setkání 
 
Bc. Monika Vrchotická 
Manažer pro MAP II 
MAS Krušné hory, o.p.s. 
Sídlo: Klínovecká 1407, 363 01 Ostrov 
Provozovna: Brigádnická 709, 363 01 Ostrov 
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M: +420 730 145 684 
E: vrchoticka@mas-krusnehory.cz 
W: www.mas-krusnehory.cz 
 

 
 


