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ZÁPIS  
I. 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 9. ledna 2020, 15,30 - 18 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  

Zapsal/a: Romana Růžičková 

 

Program: 

1. Představení účastníků  
2. Informace o realizaci projektu 
3. Informace o sběru dat pro Agregovaný popis škol (APPŠ) 
4. Činnost pracovních skupin v rámci MAP II  
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 noví garanti pracovních skupin a nová členka RT: 

 Romana Růžičková - odborný garant pro komunikaci 

 Richard Veleta – garant pracovní skupiny pro matematickou gramotnost 

 Michal Kaderka – garant pracovní skupiny pro čtenářskou gramotnost 

Garantky pracovních skupin pro rovné příležitosti a předškolní vzdělávání, Jana Skalková a 
Věra Jakoubková byly ze setkání omluveny. 
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Ad 2. Informace o realizaci projektu 

V úvodu hlavní manažerka projektu informovala o tom, že byl dokončen sběr potřeb škol, ze 
kterého je v současné době zpracována pracovní verze Agregovaného popisu potřeb škol 
(APPŠ), která bude ještě konzultována s jednotlivými školami a poté bude popis poskytnut 
členům řídícího výboru a pracovním skupinám. Další sběr a vyhodnocení posunu proběhne na 
podzim 2021. Na setkání obdrželi garanti pracovních skupin sumarizovaný seznam výstupů 
v anonymizované podobě. Hlavní manažerka vyjasnila některé dotazy k sumarizaci. 

V období 11-01/2019-2020 proběhly implementační aktivity: 

 seminář – Supervize pro ředitele škol 

 seminář „Supervize“ pro pedagogy  

 seminář na téma GDPR  

 společné setkání ředitelů MŠ, ZŠ a SŠ  

 účast členů RT MAP na konferenci NIDV (NPI ČR)  

 setkání členů MAP se zástupci společnosti Elixír do škol 

 setkání členů MAP se zástupkyní Integračního centra Praha 

Připravované aktivity v období 01-03/2020:  

 setkání pracovní skupiny pro matematickou gramotnost – 14. 1. 2020  

 setkání pracovní skupiny pro předškolní vzdělávání – 16. 1. 2020  

 setkání pracovní skupiny pro cizí jazyky - 16. 1. 2020  

 setkání pracovní skupiny pro čtenářskou gramotnost – 21. 1. 2020 

 setkání pracovní skupiny pro financování – 21. 1. 2020 

 II. Zasedání Řídícího výboru MAP II Praha 7 – 23. 1. 2020 

 setkání pracovní skupiny pro rovné příležitosti – 6. 2. 2020 

 seminář – Strategické plánování aktivit škol - 5. 2. 2020 

 seminář – Žákovské parlamenty – 12. 2. 2020 

 představení možností spolupráce s gymnáziem Přírodní škola v rámci porady ředitelů- 
13. 2. 2020 

 Setkání školních koordinátorů – 18. 2. 2020 

 seminář – Řečové poruchy ovlivňující vzdělávání - 20. 2. 2020 

 seminář – Práce zástupce ředitele školy – 12. 3. 2020 

 pro MŠ – konference 25. 3. 2020 – legislativa a kontrola ČSI  

 

V dalším období MAP plánuje zorganizovat setkání u kulatého stolu pro zástupce OSPOD, PPP, 
zástupců Asociace školské sociální práce a dalších relevantních aktérů za účelem diskuse o 
možném modelu pilotního projektu na téma školské sociální práce v Praze 7. 
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Pro potřeby dalšího naplňování potřeb škol bude v rámci MAPU aktualizována demografická 
studie Prahy 7 a taktéž budou mapovány potřeby organizací neformálního a zájmového 
vzdělávání v Praze 7. Rodičovská veřejnost bude oslovena prostřednictvím šetření 
spokojenosti rodičů, které připravuje MČ P7 a jehož výsledky budou MAP II k dispozici.  

Ad 3. Činnost pracovních skupin 

Aktivity, kterými se v rámci projektu MAP II budou zabývat pracovní skupiny, vyjdou z potřeb 
škol (APPŠ). Pod vedení garantů si jednotlivé PS stanoví priority a postupy své práce tak, aby 
byly potřeby naplňovány. Sumarizované potřeby budou konkretizovány dle jednotlivých škol 
a jejich přehled členové PS obdrží. V rámci jednotlivých PS i napříč nimi budou hledána řešení, 
předávány kontakty, bude probíhat síťování a sdílení dobré praxe. Garanti PS budou s jejich 
členy komunikovat i mimo společná setkání, je možné vytvoření společné komunikační 
platformy na FB popřípadě na plánovaných www projektu. 

Ad 5. 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: 

 Návrh na sdílení dobré praxe ZŠ Strossmayerovo náměstí – robotika a kódování 
(micro:bit, ozoboti) 

 Návrh ZŠ Strossmayerovo náměstí na zrušení spádovosti v Praze 7 

 Nízká motivace škol v Praze 7 k síťování a vzájemné spolupráci, přestože je 
deklarována v dotaznících 

 Neexistující koncepce řešení problematiky romských dětí v Praze 7 

 Důležitost skupiny pro podporu výuky cizích jazyků – diskuse o potřebnosti, pohled 
pedagogů x pohled rodičů  

 Spolupráce s firmami v Praze 7 – fundrising /PrusaLab, ALza 

 Školní weby – kvalita, možnost správy 

 Sdílení pracovníků napříč školami (architekt, pracovník marketingu, právník, IT 
pracovník, administrativní pracovník, správce budovy apod.)    

 Sdílení exkluzivních vyučovacích pomůcek, např. 3D tiskárny 

 Motivace k navázání spolupráce se středními školami 

 Monitoring stávajících sponzorů škol a komunikace s nimi 

 Prioritizovat položky/náměty uvedené v souboru „Potřeby ZŠ a MŠ sumarizace“ a 
vybrané priority stručně popsat do záměru/projektu (pokud možno na 1 A4) za 
účelem shánění donorů. 

 Vytipovat „podpůrné“ profese (IT, ekonom, údržbář…), které by mohly školy snadno 
sdílet jednak mezi sebou a případně i s úřadem MČ P7 a navrhnout model sdílení a 
projednat s řediteli škol. 
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Ad 6. Shrnutí výstupů setkání 

a) Další společné setkání garantů PS: 

 31. 3. 2020 od 16:15 - MČ P7, Veletržní 33, Praha 7 (zasedací místnost) 
 

b) Nejbližší setkání PS: 

 setkání pracovní skupiny pro matematickou gramotnost – 14. 1. 2020  

 setkání pracovní skupiny pro předškolní vzdělávání – 16. 1. 2020  

 setkání pracovní skupiny pro cizí jazyky - 16. 1. 2020  

 setkání pracovní skupiny pro rovné příležitosti – 6. 2. 2020 

 setkání pracovní skupiny pro čtenářskou gramotnost – 21. 1. 2020 

 setkání pracovní skupiny pro financování – 21. 1. 2020 
 

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@praha7.cz) o přizvání účastníků, aby mohl být zajištěn větší prostor. 

d) Na FB projektu https://www.facebook.com/mapIIpraha7 jsou průběžně zveřejňovány 

informace o akcích projektu, odkazy na materiály apod. Garanti mohou zasílat tipy na 

zajímavé akce, podklady apod., které může RT na FB zveřejnit.  

e) Zápis z jednání každé PS a jeho distribuci zajistí RT ve spolupráci s garantem PS. 
f) Garanti PS budou zváni na zasedání ŘV, kde mohou prezentovat práci svých skupin, 

popř. i navrhovat systémové změny. 
g) Přílohou zápisu je pro informaci také podklad dodaný garantem PS pro cizí jazyky, který 

připravil podněty pro diskusi o potřebách škol v oblasti cizích jazyků.  
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