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ZÁPIS  
I. SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY (PS)  

PRO ROZVOJ MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI  
A K ROZVOJI POTENCIÁLU KAŽDÉHO ŽÁKA 

 
v rámci klíčové aktivity č. 2 Aktualizace a rozvoj MAP 

„Místní akční plány rozvoje vzdělávání II - správní obvod Praha 7“ 
reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011690 

 

Datum konání: úterý 22. října 2019, 16 - 17 hod.  

Místo konání:   MČ P7, Veletržní 33, Praha 7 (zasedací místnost) 

Účastníci jednání:  dle prezenční listiny 

Klíčová aktivita/podaktivita: 02 Aktualizace a rozvoj MAP/ KA 02C Pracovní skupiny pro 
rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti a k rozvoji 
potenciálu každého žáka 

Zapsal/a: Monika Dolejšová 

 

Program: 

1. Představení účastníků  
2. Informace o projektu 
3. Činnost pracovní skupiny v rámci MAP II 
4. Sdílení informací v rámci a mezi pracovními skupinami 
5. Různé (očekávání / postřehy / podněty účastníků apod.) 
6. Shrnutí výstupů setkání 

Ad 1. Představení účastníků  

Po přivítání všech účastníků setkání hlavní manažerkou projektu, Michaelou Svobodovou, 
byli představeni členové realizačního týmu: 

 Markéta Kuldová - odborný garant - koordinátor (odborný garant za strategické 
plánování, plánování a podporu znalostních kapacit a implementaci a koordinátor 
aktivit implementace pro MŠ a ZŠ)  

 Monika Dolejšová - odborný garant komunikace, projektový manažer  

 Sylva Svobodová - metodik pracovních skupin. 

Před zahájením nahrávání jednání PS pro potřeby zápisu byl získán souhlas všech 
zúčastněných.  
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Ad 2.  Informace o projektu 

Hlavní manažerka projektu informovala účastníky o navázání projektu MAP II na projekt 
MAP I, probíhající v letech 2016 - 2017 a také o subjektech zapojených do projektu. Celkem 
se jedná o 21 subjektů - kromě škol zřizovaných MČP7 jsou to soukromé školky, církevní 
škola a školka a školy zřizované MČ Troja.  

Během přípravné fáze projektu proběhla neformální setkání se spolupracujícími subjekty. 
V rámci setkání byla mj. identifikována témata pro akce v rámci MAP II: 

 pracovně-právní problematika 

 komunikace učitel-rodič 

 komunikace s problémovým žákem 

 spolupráce s OSPOD 

 spolupráce s PPP 

 sdílení zkušeností mezi pedagogy, vedoucími jídelen apod. 

V rámci projektu MAP II probíhá aktualizace potřeb škol s termínem do konce 11/2019.  Sběr 
je prováděn formou workshopu nebo dotazníkovým šetřením. Většina zapojených škol 
zvolila variantu dotazníkového šetření (výjimkou je např. ZŠ Trojská, kde byl realizován 
workshop, informace o akci a projektu obecně bude zveřejněna v časopise Troja).  

Výstupem bude aktuální a ucelený dokument zahrnující potřeby škol v území, který bude 
poskytnut členům PS jako 1. pracovní podklad pro jejich činnost. Dokument bude zpracován 
v průběhu 12/2019, členům PS bude předán nejpozději v 01/2020. 

V 09/2019 proběhly implementační aktivity: 

 přednáška „Dobrá škola pro všechny“ 

 seminář „Změna financování regionálního školství“ 

Připravované aktivity:  

 seminář „Žákovské parlamenty“ - 31. 10. 2019 (pozn.: z důvodu podzimních prázdnin 
byl seminář v mezičase zrušen) 

 seminář „Supervize“ pro ředitele škol - 4. 11. 2019 

 seminář „Supervize“ pro pedagogy - 18. 11. 2019 

 seminář na téma GDPR - 19. 11. 2019 

 workshop „Strategické plánování“ - 4. 12. 2019 

 společné setkání ředitelů MŠ, ZŠ a SŠ - 10. 12. 2019 

Hlavní manažerka projektu informovala o zajímavém podnětu, který vzešel ze setkání 
pracovní skupiny pro financování. Jedná se o možnost využití odborníka např. z oboru 
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stavebnictví, který by zhodnotil skutečný stav investičních potřeb škol, jejich naléhavost, a 
navrhl optimální řešení. 

Ad 3. Činnost pracovní skupiny v rámci MAP II  

Členové realizačního týmu popsali obsah činností PS pro rozvoj matematické gramotnosti a 
k rozvoji potenciálu každého žáka. Dále bylo představeno 6 pracovních skupin (kromě PS pro 
rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka je to PS pro 
financování, čtenářskou gramotnost, cizí jazyky, předškolní vzdělávání a rovné příležitosti).  

Schůzek PS bude za trvání projektu celkem 11. PS se scházejí cca každý třetí měsíc. Před 
každým setkáním PS proběhne setkání garantů PS za účelem sjednocení činností všech PS a 
přípravy na následující setkání. Nejbližší setkání garantů PS proběhne 9. 1. 2020 od 15:30 na 
MČP7, Veletržní 33, Praha 7. 

Byly naplánovány tři termíny pro následující setkání pracovní skupiny:   

 úterý 14. 1. 2020 od 15:30 hodin, 

 úterý 7. 4. 2020 od 15:30 hodin, 

 úterý 2. 6. 2020 od 15:30 hodin.  

Pro případ kontroly ze strany Řídícího orgánu OP VVV byli členové PS požádáni, 
aby zaslali CV do konce 11/2019. 

Dohody o provedení práce budou podepsány dodatečně v průběhu listopadu 2019.  

Ad 4. Sdílení informací v rámci a mezi pracovními skupinami 

Komunikace v rámci PS bude probíhat zejména prostřednictvím sdíleného disku a e-mailů. 
Členové poskytli/poskytnou g-mailové adresy. V případě potřeby je možné využít technickou 
podporu realizačního týmu. K dispozici je také jednoduchý manuál, který bude zaslán spolu 
se  zápisem. 

Kontaktní informace si členové PS vymění mezi sebou.  

Ad 5. Různé (očekávání / postřehy / podněty účastníků apod.) 

Z diskuse vzešla potřeba zaměřit se na nejaktuálnější potřeby a reálné požadavky zapojených 
škol a také podněty pro další aktivity v rámci MAP II a pro činnost PS: 

 sdílení různých pomůcek ověřených dodavatelů a dalších zdrojů napříč různými 
subjekty (ze společné debaty vzešla obava z možného rizika v koordinaci sdílení 
pomůcek mezi vícero školami, koordinace by měla probíhat na úrovni MČ P7 
jakožto příjemce, problematika musí být ošetřena i z právního hlediska) 
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 hledání způsobu, jak matematiku pro děti a žáky učinit zábavnější/atraktivnější 
(byla zmíněna aktivita Elixír do škol, která je pořádána každou třetí středu v měsíci, 
na workshopy se lze průběžně hlásit: https://www.elixirdoskol.cz/)  

 využívání workshopů zaměřených na zážitkovou formu výuky 

 sdílení příkladů dobré praxe 

 

Ad 6. Shrnutí výstupů setkání 

a) Společné setkání garantů PS: 

 9. 1. 2020 od 15:30 - MČ P7, Veletržní 33, Praha 7 (zasedací místnost) 
b) Nejbližší setkání PS: 

 14. 1. 2020 od 15:30 - MČ P7, Veletržní 33, Praha 7 (zasedací místnost) 

 7. 4. 2020 od 15:30 - MČ P7, Veletržní 33, Praha 7 (zasedací místnost) 

 2. 6. 2020 od 15:30 - MČ P7, Veletržní 33, Praha 7 (zasedací místnost) 
c) Na setkání PS mohou být přizváni externí odborníci a jsou také přístupné veřejnosti. 

V případě účasti dalších zájemců je potřeba informovat předem realizační tým 
(KuldovaM@Ppraha7.cz) o přizvání účastníků, aby mohl být zajištěn větší prostor.  

d) Členové pracovní skupiny zašlou do konce 11/2019 své CV pro případnou kontrolu. 
e) Členové PS zašlou g-mailovou adresu pro komunikaci a přístup na Google Drive.  
f) Podklady pro II. setkání PS budou zaslány nejpozději začátkem 2020. 
g) Dohody o provedení práce budou podepsány v 11/ 2019.  
h) Odborný garant PS bude zasmluvněn do konce 11/2019. 
i) Členům PS bude k dispozici odkaz na seznam aktivit směřujících k naplnění potřeb 

škol vytvořený v projektu MAP I (https://www.praha7.cz/wp-
content/uploads/2018/03/Strategick%C3%BD_r%C3%A1mec_MAP_druh%C3%A1_ak
tualizace_%C3%BAnor_2018.pdf), na sdíleném úložišti je rovněž k dispozici.  

 

https://www.elixirdoskol.cz/
mailto:KuldovaM@Ppraha7.cz
https://www.praha7.cz/wp-content/uploads/2018/03/Strategick%C3%BD_r%C3%A1mec_MAP_druh%C3%A1_aktualizace_%C3%BAnor_2018.pdf)
https://www.praha7.cz/wp-content/uploads/2018/03/Strategick%C3%BD_r%C3%A1mec_MAP_druh%C3%A1_aktualizace_%C3%BAnor_2018.pdf)
https://www.praha7.cz/wp-content/uploads/2018/03/Strategick%C3%BD_r%C3%A1mec_MAP_druh%C3%A1_aktualizace_%C3%BAnor_2018.pdf)

