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ZÁPIS  
II. SETKÁNÍ GARANTŮ PRACOVNÍCH SKUPIN 

 
 

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: Čtvrtek 17. září 2020, 16 - 18 hod.  

Místo konání:   Café Collection, Veletržní 24, Praha 7 

Účastníci jednání:  dle prezenční listiny 

Klíčová aktivita/podaktivita: 02 Aktualizace a rozvoj MAP/KA 02C  

Zapsal/a: Romana Růžičková 

 

Program: 

1. Představení nového garanta pro digitální gramotnost a nové metodičky pracovních skupin 
2. Informace o realizaci projektu 
3. Činnost pracovních skupin v rámci MAP II – změna nastavení 
4. Různé (očekávání / postřehy / podněty účastníků apod.) 
5. Shrnutí výstupů setkání a úkoly 

Ad 1. Představení garanta pro digitální gramotnost a nové metodičky PS 

Po přivítání všech účastníků setkání hlavní manažerkou projektu, Michaelou Svobodovou, byl 
představen nový garant pro digitální gramotnost, pan Daniel Pražák, který se bude účastnit PS pro 
čtenářskou gramotnost, matematickou gramotnost, předškolní vzdělávání a cizí jazyky. 

Romana Růžičková převzala pozici metodika pracovních skupin (PS) po Sylvě Svobodové. 

Ad 2. Informace o realizaci projektu 

V úvodu hlavní manažerka projektu informovala o aktivitách projektu a dotazníkovém šetření, 
týkajícím se on-line výuky v Praze 7 v době uzavření škol, které MAP realizoval pro MČP7. 

MAP II spustil od 1. 9. 2020 samostatné webové stránky https://www.map2praha7.cz/, kde se lze po 
registraci přihlašovat na akce a semináře a také získávat pravidelné aktuality do e-mailu. 

Probíhají práce na demografické studii Prahy 7, kde budou mapovány potřeby organizací neformálního 
a zájmového vzdělávání v Praze 7.  
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Ad 3. Činnost pracovních skupin v rámci MAP II – změna nastavení 

Se změnou na pozici metodika PS byl garantům v předstihu rozeslán e-mail s návrhem nového 
nastavení fungování PS se žádostí o připomínky, viz příloha 1, která obsahuje i reakce ze strany garantů 
a členů ve formě doporučení. 

Metodička PS znovu seznámila garanty s plánem práce pracovních skupin, garanti o nastavení 
diskutovali. 

Někteří garanti nemají přístup na sdílený disk – bude znovu rozeslán všem. 

Ad 4. Různé (očekávání / postřehy / podněty účastníků apod.) 

Ze společné debaty vzešla řada očekávání a podnětů pro další aktivity v rámci MAP II, která byla 
následně diskutována. Většina podnětů se týkala práce škol v době uzavření a on-line výuky. Garanti 
vyjádřili potřebu podpořit školy v přípravě na možné další uzavření. 

 P. Pražák nabídl propojení se skupinou Czech Digital, s.r.o. 

 Největší problém v době uzavření škol – nejednotnost platforem pro komunikaci se žáky a 
rodiči, dle výsledků dotazníkového šetření se to týká všech ZŠ v Praze 7 

 P. Pražák navrhl založit FB skupinu Učitelé Prahy 7 pro sdílení zkušeností nejen s on-line 
výukou 

 Pí Jakoubková – podobná FB skupina by byla užitečná i pro MŠ (výuková videa atd.) 

 P. Hejnic zdůraznil, že pro PS financování je potřeba mít k dispozici konkrétní potřebné 
projekty, na něž je nutné hledat finanční prostředky 

 Pí Skalková informovala přítomné o mnoha aktivních rodičích, kteří v průběhu nouzového 
stavu nabízeli pomoc při zajištění techniky pro on-line výuku či jiných pomůcek 
prostřednictvím svých zaměstnavatelů (např. Lego). Je možné napojit jednotlivé školy na 
tyto rodiče s konkrétními požadavky. 

 Pí. Skalková navrhla uskutečnit kampaň „Řekni si o počítač!“ (1 dítě = 1 PC), podnět bude 
předán OVPŘ a pí radní Šiškové (aktuálně se připravuje dotazníkové šetření vybavenosti 
domácností pro on-line výuku – pokud si školy ještě nezmapovaly situaci samy - a následně 
realizovat kampaň, která by umožnila zajistit dostupnou techniku každému žákovi, který jí 
nedisponuje 

 Alza nabízí školám repasované počítače zdarma (primárně pro školy v tzv. dolních 
Holešovicích); jinak mohou školy žádat o dar s tím, že žádost je posouzena v rámci 
schvalovacího procesu. 

 Microsoft nabízí školám licence k MS 363+ zdarma – informovanost škol? 

 

Ad 5. Shrnutí výstupů setkání a úkoly 

a) Další společné setkání garantů PS: 
bude upřesněno dle nastavení termínů dalších PS, které se budou domlouvat na říjnových 
setkáních PS 
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b) Nejbližší setkání PS: 
Termíny budou zaslány garantům PS společně se zápisem a odkazem na GD 
 

c) P. Pražák založí FB skupinu Učitelé Prahy 7 
 

d) RT MAP informuje OVPŘ a paní radní Šiškovou, že je nutné zmapovat situaci rodin ohledně 
vybavení PC a že garanti PS navrhují realizovat kampaň 1 + 1, tzn. 1 dítě = 1 PC (včetně připojení 
a dalších nezbytných HW a SW) 
 

e) Garanti PS připraví návrh bodů programu následujících PS na základě informací ze sběru potřeb 
a realizovaných fokusních skupin apod. (inspiraci a podněty poskytne RT MAP) 
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Příloha 1  

Informace o změně nastavení fungování PS 

Vážení garanti, vážení členové pracovních skupin, 

vzhledem k tomu, že jsem od kolegyně převzala k 1. 7. 2020 pozici metodika pracovních skupin (PS) 

v našem projektu MAP II, dovolte mi, abych se na vás obrátila a otevřela diskusi o změně nastavení 

našich společných setkání.  

Z důvodu nouzového stavu jsme museli zrušit třetí a čtvrté kolo setkání PS, která je třeba nahradit 

v budoucnu, ale času na to máme ještě dost, takže ho pojďme využít smysluplně.  

Jak jste byli někteří informováni, budete po 24. 8. 2020 osloveni naší evaluátorkou ke zhodnocení 

činnosti pracovních skupin pro potřebu zpracování naší povinné průběžné sebehodnotící zprávy, ale 

bez ohledu na vaše odpovědi (které ještě neznáme ) mi dovolte vyslovit názor, že bychom měli 

setkání pracovních skupin vést trochu jinak než doposud. Snažili jsme se také v mezičase získat 

zkušenosti u dalších, déle fungujících MAPů, především ve Středočeském kraji, a situaci konzultovali 

napříč realizačním týmem.  

PS byly na počátku projektu sestavovány tak, že realizační tým oslovil různé typy odborníků a dbal na 

to, aby v každé skupině byl alespoň jeden učitel, který v současné době působí na některém typu školy 

v území Prahy 7, ale zároveň, aby byli do MAP zapojeni odborníci v oblasti vzdělávání obecně, čímž by 

mohlo dojít k vzájemnému obohacení. V některých PS toto zafungovalo, ale bohužel ne ve všech. Na 

podzim 2020 proběhnou změny členů v některých PS a my nyní usilujeme o jejich náhradu z řad spíše 

dalších učitelů z místních škol tak, aby se jejich podíl ve skupinách zvýšil a bylo umožněno mj. sdílení 

příkladů dobré praxe apod., které by mnozí učitelé uvítali.  

Obsahem práce PS by měla tedy být zejména výměna zkušeností a znalostí o metodách, pomůckách a 

postupech, které vedou k rozvoji potenciálu každého žáka. Kromě skupiny pro financování se to týká 

všech PS, bez ohledu na zaměření. Prozatím se mi ale zdá, že z dosavadních setkání máme stále ještě 

málo konkrétních výstupů, na nichž bychom mohli pracovat a v podstatě chybí i cíl či vize, nebo 

dokonce přímo plán, jakým směrem by se skupiny měly ubírat, aby byly na závěr (což je jejich úkolem) 

schopny navrhnout konkrétní opatření, která budou součástí aktualizace Strategického rámce MAP.  

Změny, které bych chtěla navrhnout, jsou následující: 

 Jednotlivá setkání povedou a budou moderovat garanti pracovních skupin. Před každým 

setkáním členů PS se garanti již pravidelně v cca 14 denním předstihu scházejí, a toto přípravné 

setkání mohou využít pro k sjednocení strategie pro vedení svých skupin, aby tyto následně 

postupovaly/pracovaly v určitém souladu a nikoli každá zvlášť. Mělo by být také na nich, aby 

připravili program setkání, který zkonzultují předem s realizačním týmem. Ten samozřejmě 

zajistí prostor pro setkání a občerstvení, pozvánky a rozeslání programu či dalších materiálů 

členům, příp. účast externího odborníka na určité řešené téma. Také vyhotovíme, jako 

doposud, i zápis, který pak dostanou všichni členové k připomínkám. 
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 Každá PS by měla vytipovat konkrétní problémy za svůj „obor“ a identifikovat jejich příčiny. 

K tomu by měla sloužit SWOT analýza, kterou aktualizoval realizační tým projektu a k níž jste 

měli možnost se vyjádřit. 

 Na základě toho budou identifikovány návrhy na opatření pro řešení těchto problémů a ty by 

byly ve skupině projednány v diskusi. 

 U návrhů, které budou uznány jako důležité a realizovatelné je nutné si stanovit cíl – výsledný 

stav – jak by měl být problém řešen a ideálně vyřešen 

 Jako další by byly určeny konkrétní aktivity, vedoucí k řešení problému, a stručně popsány. 

 Určí/navrhne se zdroj financování aktivit a náklady na jejich realizaci. 

 Vypracuje se časový harmonogram realizace aktivit a určí se osoby za realizaci odpovědné 

(včetně členů realizačního týmu v případě relevance). 

 Proběhne vlastní aktivita nebo bude její konkrétní popis zařazen do Strategického rámce 

MAP, jehož aktualizace je jedním z cílů projektu. 

Výše uvedené platí pro všechny tematické PS, specifická je však PS pro financování, která bude 

průběžně projednávat podněty a výstupy ostatních pracovních skupin, bude dávat doporučení 

k realizaci opatření a konkrétních aktivit vedoucích k řešení identifikovaných problémů a především 

korigovat navrhované zdroje financování aktivit zařazených do Strategického rámce MAP.  

Uvítáme Vaše podněty k předloženému návrhu, nicméně předpokládáme, že návrh podrobně 

probereme na setkání garantů v již stanoveném termínu ve čtvrtek 17. 9. 2020 od 16 hod. v zasedací 

místnosti Veletržní 33.  

Zároveň, pokud máte pocit, že změny shora navrhované, Vám nebudou vyhovovat nebo nenaplňují 

Vaše očekávání, dejte nám prosím vědět obratem, abychom si detaily mohli vysvětlit, příp. situaci řešit 

co nejrychleji. 

Pracovní skupiny by měly být hybnou silou celého MAPu, a my všichni v realizačním týmu bychom byli 

rádi, aby tomu tak opravdu bylo a abyste jejich (vlastně svou) práci nejen vy, ale především naše 

zapojené školy mohli pozitivně vyhodnotit. 

Nastavení činnosti pracovních skupin MAP II – vyjádření garantů/členů 

Vesměs byla reakce na navrhované změny příznivá, adresáti neměli zásadní výhrady, oceňují návrh na 

více zacílené diskuse. Další návrhy: 

 Seznamovat ředitelky MŠ se závěry jednání PS PŘVZD, aby mohly být informace 

předávány učitelkám 

 Soustředit se na možnosti financování aktivit, které vzejdou z jednání PS, popř. zvát 

na setkání každé PS jednoho zástupce PS FIN 

 Rozšířit PS tak, aby v každé PS byl z každé školy alespoň jeden učitel (návrh PS CJ) 

 Zapojit členy/garanty PS do prezentace výstupů PS na zasedání Řídícího výboru 

MAP II, příp. na jiné vhodné akce/aktivity 


