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Projekt MAP II již od srpna 2019 podporuje 21 

zapojených základních a mateřských škol a 

základní uměleckou školu ve správním území 

Prahy 7, a to bez ohledu na zřizovatele. Těch 

„našich“, zřizovaných MČ Praha 7, je 

samozřejmě nejvíce, ale máme i školy a školky 

církevní a soukromé. Díky práci realizačního 

týmu pod vedením Mgr. Michaela Svobodové se 

podařilo se všemi školami nastavit vstřícný a 

přátelský způsob komunikace a přesvědčit je, že 

MAP II jim chce opravdu pomáhat a nebude jen 

další administrativní zátěží. Důkazem toho je 

nejen šest plně obsazených a funkčních 

pracovních skupin, jejichž cílem je rozvíjení 

spolupráce mezi aktéry ve vzdělávání a fungující 

síť školních koordinátorů, ale také řada 

realizovaných seminářů, možnost využívat 

sdílené pracovníky projektu a další formy 

pomoci. 

Podpora, na kterou si školy 

mohou „sáhnout“ 

Díky nastavení projektu jsme mohli školám 

nabídnout nejen výše uvedené formy podpory, ale 

také zcela reálnou pomoc ve formě nákupu 

didaktických pomůcek a vybavení pro děti, žáky 

i učitele. Školy dostaly ve výběru zcela volnou 

ruku, protože se domníváme, že samy nejlépe 

vědí, co pro své děti a žáky nejvíce potřebují a 

opravdu využijí, a tudíž na nakoupené pomůcky 

nebude padat prach ve skladech či kabinetech. 

 
          MAP II a jeho školy  

 

Projekt „Místní akční plány rozvoje vzdělávání II – Správní 
obvod Praha 7“, 

reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011690, realizuje MČ 
Praha 7 za podpory Evropské unie. 

 

 

„….chtěly bychom ocenit spolupráci s celým týmem 

 MAP2 Praha 7. Musíme říci, že s takovou profesionalitou, 

lidskostí a pracovním nasazením jsme se již dlouho 

nesetkaly. 

Od představení paní Michaely Svobodové – hlavní manažerky 

projektu, v srpnu 2019, se uskutečnilo několik společných 

akcí, které napomáhají rozvoji škol na Praze 7…“ (ředitelky 

mateřských škol Praha 7). 

 

 

„Ve chvíli, kdy jsme  hovořily o potřebách naší školky, 

nevěřily jsme s paní zástupkyní, že by se v tak krátké době 

mohla naše školka těšit z nových herních prvků. Všechny 

prvky už máme na zahradě a děti si je radostně užívají. 

Tímto děkuji také celému týmu, který se na tom podílel.“ 

(M. Kováčová, ředitelka KMŠ Katolická) 

 

Bulletin MAP II 
Pomůcky školám 
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Komu, co a za kolik 

Všechny zapojené školy od nás dostaly na jaře 2020 

e-mail, kde jsme je prostřednictvím školních 

koordinátorů vyzvaly, aby si vybraly didaktické 

pomůcky, zaměřené především na 

polytechnickou, badatelskou či projektovou výuku a 

podporující také nejrůznější gramotnosti ve 

vzdělávání, podnikavost a kreativitu dětí a žáků. 

To vše v ceně 60 000 Kč na jednu zapojenou školu. 

 

  

 

 

Jak to bylo dál 
Ve chvíli, kdy jsme měli požadavky škol shromážděné, začala 

realizačnímu týmu, a to především Markétě Kuldové, 

garantce implementačních aktivit, zdánlivě nekončící 

mravenčí práce, neboť položek bylo v součtu přes 300. Na 

jednu každou položku bylo potřeba vypracovat průzkum trhu, 

vyhodnotit nabídky dodavatelů, tematicky je sloučit tak, aby 

nákup byl co nejekonomičtější při zachování přání všech škol. 

Jen s malou mírou nadsázky můžeme říci, že jsme sháněli 

pomůcky „od špendlíku po lokomotivu“. Celková hodnota 

zakoupených pomůcek se vyšplhala na částku 1 260 000 Kč.  

 

 

 

 

Podpora zřizovatele 

Obrovskou práci odvedli nejen členové týmu MAP, ale také 

pracovníci dalších odborů MČ Praha 7, především zástupci 

odboru finančního, které jsme dlouhé týdny zásobovali 

obrovským množstvím objednávek a faktur. Za jejich 

vstřícnost děkujeme. Díky patří i dalším členům týmu 

odboru vzdělávání a projektového řízení, kteří se museli 

smířit s tím, že se nám v zasedačce a v kancelářích po 

určitou dobu hromadily krabice plné knih, nářadí, 

deskových her, skládaček a dalších pomůcek, které jsme 

poté školám rozvezli. Také nám velmi pomohli 

s přebíráním zásilek a distribucí pomůcek – přece jen 

„tahat“ fotbalové branky, knihy, nářadí apod. do auta není 

pro tým MAP II úplně standardní součást pracovní náplně. 

Přes drobné logistické zádrhely, infarktové stavy a 

následnou euforii se vše podařilo a vy se nyní můžete 

seznámit s tím, co si jednotlivé školy vybraly. 
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MATEŘSKÉ ŠKOLY 

 

FMŠ Na Výšinách 

Přáním paní učitelek bylo získání dvou tzv. 

Klokanových kufrů.  Jedná se o komplexní 

diagnostickou pomůcku pro děti předškolního věku, 

která hravou formou pomáhá dětem v rozvoji. V létě 

zorganizoval MAP II pro MŠ třídenní seminář se 

spoluautorkou této pomůcky Mgr. J. Bednářovou. 

Seminář byl velmi příznivě hodnocen a paní učitelky se 

ihned pustily do praktické aplikace nově nabytých 

vědomostí. Video zachycující práci dětí s touto 

pomůckou najdete na našem Facebooku. 

 

 

MŠ U Studánky 
Dle vybraných pomůcek lze soudit, že děti 

budou s jejich pomocí pečovat o zahradu, 

trénovat motorické dovednosti a také sportovat 

a zpívat. Školka obdržela: dětské sekačky na 

trávu, samozřejmě s bezpečnostními helmami, 

šlapací traktor (aby bylo možné posekanou trávu 

odvézt), kropicí konve, pracovní nářadí a 

dětský ponk, dřevěnou venkovní kuchyňku, 

hudební vozík, fotbalové branky a sadu „říčních 

a horských kamenů“ – pomůcky pro rozvoj hrubé 

motoriky a další. 

  

  

 

 
MŠ Nad Štolou 

I v MŠ Nad Štolou se to hemží malými zahradníky. 

Vypichovače plevele, rýče, zalévací hadice, dětský 

smeták, no, a po práci na zahradě přijdou ke slovu 

dětská kola, odrážedla, koloběžky, vyvažovací dráha či 

dřevěné kuželky a dřevěné či magnetické stavebnice 

pro rozvoj kreativity. Paní učitelky budou moci 

materiály pro děti tisknout na nové barevné tiskárně. 

Obrázek ilustrační  zde, dárky totiž přinese Ježíšek… 

https://www.facebook.com/mapIIpraha7/videos/700404050860594
https://www.nomiland.cz/katalog/search/?q=buko&uef=1
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MŠ Letohradská 

Do této školky chodí zřejmě hudebně nadaní 

automobilisté. Hlavními dárky byly totiž sety 

Orffových nástrojů a především veliké červené 

auto, které parkuje na školním dvorku. A pro 

špatné počasí a hraní pod střechou se hodí 

oblíbené magnetické stavebnice Magformers, 

které umožňují sestavovat množství 

trojrozměrných objektů a tak podněcovat 

tvořivost a matematické myšlení. 

 

MŠ Kostelní 
Mobilní mlhoviště, které školka od MAP na své 

přání obdržela, je praktické zařízení vhodné 

především tam, kde se děti často pohybují, 

potřebují se ochladit v horkých dnech a přitom 

není možné z hygienických důvodů zřídit 

brouzdaliště nebo bazének. Venkovní domeček 

s kuchyní pro holky i kluky (rovné příležitosti) a 

super pexeso ve tvaru obrovské dřevěné žirafy 

rozšíří možnosti dětí při pobytu venku. Zahrada 

školky bude tak opět o něco veselejší. 

 

 

  

MŠ Tusarova 

Klokan má nejen kufr, ale především…? 

Samozřejmě kapsu. Tedy kapsy. Má jich šest a 

každá je jiná. Sada metodických pomůcek 

Klokanovy kapsy navazuje na diagnostickou 

pomůcku Klokanův kufr. Přispívají k celkovému 

rozvoji dětí, jejich technických schopností a 

logického myšlení, viz zde. 

https://eshop.luzanky.cz/klokanovy-kapsy-set-6-kapes/
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MŠ U Uranie 

I Uranka sáhla po klokaních pomůckách. Kufr má 

podobu dřevěné skříňky na kolečkách. Součástí 

jsou tři barevné boxy, kde jsou diagnostické 

karty, pracovní skládačky, vkládačky, motorické 

pomůcky a další. Pomůcky jsou pak doplněny 

originální a na první pohled odpovídající 

ilustrací. Líbí se dětem a vyhovují pedagogům. 

Individuální i skupinová práce s nimi je opravdu 

zábavná. A my v MAPU jsme pyšní na to, že 

přestože se jedná o zboží vyráběné na zakázku, 

kolegyni Markétě se podařilo sehnat je 

v rekordním čase. 

  

MŠ Katolická 

Dřevěný domeček, kde se dá báječně schovávat, 

pružinová houpadla a opět oblíbené červené 

auto. Děti ze školky se pod vedením jednoho 

z tatínků samy zapojily do montáže zahradních 

prvků, nezalekly se kladiva, hřebíků ani dalšího 

nářadí a o to větší radost jim teď přinášejí. 

 Smiling Baby School 
Dětský pracovní ponk s nářadím, houpací koník 

pro rozvoj hrubé motoriky, skládačky 

Magformers, balanční chodník, smyslové kostky 

a bloky, žíněnky, venkovní kuchyňka s troubou, 

vodní dlaždice s vodotryskem, to jsou jen 

některé prvky, které si objednala tato MŠ.  
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MŠ Kocour 

Malí kocouři a kočičky mají rádi Lego. Ale také 

magnetické stavebnice a různé druhy balančních 

prvků. Kromě toho jim paní učitelky objednaly 

velikou spoustu knížek a encyklopedií, 

elektronické Albi-tužky a pro relaxaci CD 

přehrávač s pohádkami a dětskými písničkami. 

Při poslechu děti budou moci využít nové 

vybavení relaxačního koutku. 

 

 

MŠ Nad Kazankou 
V trojské školce Nad Kazankou už nutně 

potřebovali novou klouzačku. Zdá se, že na 

sklouznutí se ale musí stát fronta, protože 

navzdory dešti – svézt se chtějí všichni.  A paní 

učitelky se konečně dočkaly barevné tiskárny, 

kterou využijí pro vytváření pracovních listů pro 

děti. Kromě toho přibylo i vybavení pro trénink 

jemné motoriky, reproduktor, mikrofony a 

nerezové nádobí do dětské kuchyňky. 

 

 

  

 

 

 

Ekoškolka Rozárka 

Děti z Rozárky mohou už používat nová 

odrážedla, dřevěné hračky rozvíjející kreativitu, 

nové dětské zahradní náčiní, kelímkové lupy a 

dalekohledy, lego, puzzle, hračky zaměřené na 

polytechnickou výchovu a mnoho nových knížek. 

Nás zaujaly například tituly Áďa spadla do 

kanálu, Pravda o hovínku a Nenažraná koza. 

Užijte si to, děti. 
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ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

 

ZŠ Umělecká 

Škola zvolila jako nejpotřebnější vybavení 

výpočetní technikou včetně softwaru. Jedná se 

počítače a barevnou tiskárnu, které budou 

sloužit v nové PC učebně.  

  

 

ZŠ Františky Plamínkové 

Tablety pro žáky si přáli pro své svěřence učitelé 

ze ZŠ Plamínkové. Pan ředitel a pedagogický 

sbor zřejmě předpokládal (ostatně jako všichni 

ředitelé ZŠ) pokračování distanční výuky 

započaté na jaře a proto nepochybujeme, že 14 

tabletů Lenovo a najde své uplatnění, foto zde. 

 

 

 

 

ZŠ Korunovační 

Několik nových notebooků a laserová tiskárna 

budou sloužit pro potřeby žáků a učitelů na 

Korunce, neboť starší technika již dosluhuje a 

nebo jsou na ni, jako v případě tiskáren, dlouhé 

fronty.  V připravované nové počítačové 

učebně budou určitě přínosem: zde.  

 

 

https://www.zbozi.cz/vyrobek/lenovo-tab-m10-32-gb-lte-cerny-za4h0003cz/
https://www.alza.cz/asus-x509ja-ej029t-transparent-silver-d5841625.htm
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 ZŠ Strossmayerovo náměstí 
Na Strossu si přáli lego. A ne jen ledajaké, ale 

robotické. Jedná se o velmi variabilní nástroj, s 

mnoha kompatibilními senzory. Na Strossu, 

který se výukou robotiky dlouhodobě zabývá, 

tedy žáci získají další možnosti rozvíjení svých 

znalostí. A kromě toho také obdrželi stavebnici 

zaměřenou na výuku STEM a několik sad nových 

knížek pro žáky na 1. stupni.  

  

 
 

 

ZŠ TGM 
Přání ZŠ TGM se týkala především doplnění 

vybavení venkovní učebny, mlhoviště, 

magnetických tabulí a několik sad Orffových 

nástrojů pro rozvoj kreativity, uměleckého 

cítění a spolupráce mezi žáky. Doufáme, že na 

nových pohodlných židlích od MAP se žákům 

bude dobře a příjemně sedět. 

 
 

 

 

ZŠ Tusarova 
 

Tusarka prostřednictví MAP II rozšířila vybavení 

svých učeben o keramickou bílou tabuli a 

interaktivní projektor s příslušenstvím. Vybraný 

projektor EPSON je navržen pro krátkou 

projekční vzdálenost, má dotykové ovládání a 

podporuje dvě pera s možností různého 

nastavení, čímž maximálně interaktivní práci. 
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ZŠ Trojská 
Žáci a učitelé v Trojské budou moci díky MAP II 

používat nový interaktivní monitor. Ten v sobě 

zahrnuje vše, co má interaktivní soustava 

obsahovat, stačí jen připojit k noteboku nebo 

PC. Poté jen pomocí pera nebo prstů na něm 

mohou žáci pracovat v podstatě jako na 

obrazovce počítače. Družina školy obdržela 15 

sad nových lego stavebnic, mezi nimi například  

oblíbený Spěšný vlak do Bradavic. 

 

 

 

ZŠ Bratrská 
Kromě nové trampolíny, která nahradila některé 

dosluhující pohybové prvky na zahradě si ZŠ 

Bratrská přála nářadí, kterým budou moci žáci v 

rámci pracovní a polytechnické výchovy o 

zahradu a okolí školy pečovat jako 

profesionálové. A určitě se neztratí ani 

fotbalové a beach softové míče a síť. 

 

 

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA 

 

ZUŠ Šimáčkova 
Kromě několka hudebních vozíků a atraktivních 

not, které budou zpestřením studijního 

materiálu především pro mladé klavíristy a 

zpěváky si ZUŠka objednala také cajon s 

pouzdrem. Sice jsme napřed nevěděli,  co to je, 

ale pak jsme pochopili, že “něco jako buben”. 

 

 

 

 

No, a to je vše. Dalo to práci, ale vyplatilo se. Školy a školky jsou, zdá se, spokojené, a 

to je pro nás ta největší odměna. Podrobný rozpis dodaných pomůcek čítá 361 

excelových řádků…  

Váš tým MAP     

 

 


