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ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU MAP II 

v rámci projektu „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 5. listopadu 2020, 15:30 hod. – 17:30 hod.  

Místo konání:   Distanční forma 

Účastníci jednání:  dle prezenční listiny 

Přílohy: Příloha: prezenční listina, prezentace projektu a prezentace 
demografické analýzy  

Klíčová aktivita: 02 Rozvoj a aktualizace MAP 

Zapsal/a: Michaela Svobodová 

 
Program: 
 

1. Úvodní slovo předsedkyně ŘV, radní pro školství a agendu MA21 

2. Informace o aktualizovaném složení ŘV MAP II 

3. Schválení změny Jednacího řádu ŘV MAP II (mj. možnost on-line jednání) 

4. Schválení aktualizovaného složení pracovních skupin (PS) MAP II 

5. SWOT3 analýza a schválení Agregovaného Popisu potřeb škol 

6. Prezentace sociodemografické analýzy správního obvodu Praha 7 

7. Didaktické pomůcky pořízené z MAP II 

8. Informace o aktualizaci Strategického rámce MAP 

9. Činnost pracovních skupin vč. realizovaných fokusních setkání 

10. Další aktuální a plánované aktivity MAP II 

11. Publicita MAP II  

12. Výstupy hodnocení MAP II, schválení sebehodnotící zprávy projektu 

13. Diskuse a různé (mj. návrh termínů dalších jednání ŘV v roce 2021, podpora MČ P7 

v době pandemie apod.) 

 

Ad 1. Úvodní slovo 

Po přivítání všech účastníků zasedání, představení programu jednání, úpravě bodu jednání 
týkajícího se SWOT3 analýzy projektu a nastavení pravidel online jednání, předala manažerka 
projektu, Mgr. Michaela Svobodová, slovo předsedkyni Řídícího výboru MAP II (dále také „ŘV“ 
nebo „ŘV MAP II“), paní Mgr. Haně Šiškovou, radní městské části Praha 7 za oblast školství a 
agendy MA 21.  

Předsedkyně ŘV představila aktivity, které MČ Praha 7 vyvinula směrem ke školám v době 
pandemie. Opatření se týkají zejména zajištění IT techniky včetně připojení, ale také dalšího 
vzdělávání či sdílených odborníků např. v oblasti ICT nebo podpory duševního zdraví pedagogů 
i rodičů dětí z Praha 7. 
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Ad 2. Informace o aktualizovaném složení ŘV MAP II 

Hlavní manažerka projektu informovala o tom, že na jednání Rady MČ Praha 7 dne 3. 11. 2020 
došlo ke jmenování nových členů ŘV(usnesení č. 0728/20-R):  

 za zapojenou Základní školu Františky Plamínkové: ředitel Ing. Bc. Jaroslav Andrle, 
Ph.D., 

 za zapojenou Mateřskou školu Nad Štolou: ředitelka Linda Kovářová, 

 zástupce organizace neformálního vzdělávání (Člověk v tísni): Mgr. Kateřina Nováková. 

Ad 3. Schválení změny Jednacího řádu ŘV MAP II (mj. možnost on-line jednání) 
 
Hlavní manažerka projektu představila navrhované změny Jednacího řádu ŘV MAP II: 

 možnost realizace jednání ŘV on-line, 

 možnosti hlasování v rámci dálkové komunikace (online), 

 podkladové materiály pro jednání ŘV – nezasílá se abstrakt obsahu materiálu a návrh 
usnesení - obojí je prezentováno v rámci jednání ŘV. 

Následně proběhlo hlasování o změně Jednacího řádu ŘV MAP II. 
 

Hlasování 

Poměr hlasů Pro Proti Zdržel se 

 25 0 0 

Usnesení Řídící výbor schvaluje změnu Jednacího řádu Řídícího výboru 
projektu Místní akční plány rozvoje vzdělávání II – správní obvod 

Praha 7, reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011690. 

 
Ad 4. Schválení aktualizovaného složení pracovních skupin (PS) MAP II 
 
Hlavní manažerka představila změny/doplnění členů PS. Podrobnosti jsou uvedeny v přiložené 
prezentaci a byly také rozeslány před jednáním ŘV.  

Hlasování 

Poměr hlasů Pro Proti Zdržel se 

 261 0 0 

Usnesení Řídící výbor schvaluje aktualizované složení pracovních skupin 
projektu Místní akční plány rozvoje vzdělávání II - správní obvod 

Praha 7, reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011690 dle 
předloženého návrhu. 

Schválené aktualizované složení PS bude zveřejněno na webu Prahy 7 v sekci MAP a na 
webové stránce projektu.  

 

                                                           
1 Další hlasování již probíhalo za účasti člena zastupujícího organizaci neformálního vzdělávání, který se připojil 
později z důvodu technických problémů. 
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Ad 5. SWOT3 analýza a schválení Agregovaného Popisu potřeb škol 

Manažerka projektu uvedla, že SWOT3 analýza byla zfinalizována předčasně - v jednotlivých 
oblastech nebyly prioritizovány tři hlavní silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby. Z toho 
důvodu není oproti zaslanému programu SWOT3 analýza předmětem schvalování ŘV MAP II. 
SWOT bude zaslána členům ŘV, PS a školním koordinátorům k připomínkování/doplnění 
informací, a bude představena, příp. schválena, na jednání ŘV v 01/2021. 

Na jednání ŘV v 01/2020 byla představena pracovní verze dokumentu Agregovaný Popis 
potřeb škol, který byl v průběhu léta 2020 doplněn o informace o konkrétních potřebách 
zapojených škol. Připomínky k dokumentu byly formální a byly již zapracovány. Manažerka 
projektu požádala členy ŘV o hlasování ve věci schválení dokumentu. 

Hlasování 

Poměr hlasů Pro Proti Zdržel se 

 26 0 0 

Usnesení Řídící výbor schvaluje Agregovaný Popis potřeb škol zpracovaný v 
rámci projektu Místní akční plány rozvoje vzdělávání II - správní 

obvod Praha 7, reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011690. 
 

Ad 6.  Prezentace sociodemografické analýzy správního obvodu Praha 7 

Dodavatel studie, PhDr. Tomáš Soukup, Ph.D., představil pracovní verzi dokumentu, viz 
přiložená prezentace. Připomínky bylo možné zasílat do 6. 11. 2020. Finální verze dokumentu 
bude zaslána všem zainteresovaným aktérům spolu s tabulkou vypořádaných připomínek. 

Ad 7. Didaktické pomůcky pořízené z MAP II 

Odborná garantka Markéta Kuldová shrnula aktuální stav realizace nákupu didaktických 
pomůcek. Na konci 11/2020 bude připravena informace do Rady MČ Praha 7, na základě které 
budou uzavřeny smlouvy o výpůjčce a darovací smlouvy týkají se didaktických pomůcek, na 
začátku 12/2020 pak půjde informace na Zastupitelstvo MČ Praha 7 o tomto nákupu. 

Ad 8. Informace o aktualizaci Strategického rámce MAP 

Manažerka projektu připomněla potřebu aktualizace Strategického rámci MAP v souvislosti 
s plánovaným předložením investičních projektů např. do OP PPR. Do 18. 12. 2020 je potřeba 
zaslat na e-mail svobodovam@praha7.cz aktuální informace k plánovaným investičním 
záměrům škol/školek. V 01/2020 bude aktualizovaný Strategický rámec MAP schválen ŘV, 
poté bude vzat na vědomí Radou MČ Praha 7 a do 15. 2. 2021 zveřejněn na webu MAP II 
v souladu s požadavky Řídícího orgánu OP PPR. 

 

 

mailto:svobodovam@praha7.cz
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Ad 9. Činnost pracovních skupin vč. realizovaných fokusních setkání 

Metodička pracovních skupin Mgr. Romana Růžičková informovala o změně v nastavení  
činnosti pracovních skupin. Nově je odpovědnost za jejich řízení přenesena na garanty, kteří 
připravují program na PS a vedou je. Zároveň byla jednání PS přenesena do méně formálního 
prostoru. Podrobnější informace vč. informací z realizovaných fokusních skupin jsou uvedeny 
v přiložené prezentaci.  

Ad 10. Další aktuální a plánované aktivity MAP II 

Manažerka projektu představila aktuální a plánované aktivity projektu, viz přiložená 
prezentace. Ohledně akce dne 26. 11. (setkání školních koordinátorů, členů PS a příznivců 
MAP) a dne 2. 12. (setkání ředitelů a zástupců) budou zájemci znovu osloveni manažerkou 
projektu s dotazem na potvrzení ne/trvajícícho zájmu o účast. 

Realizační tým MAP II zabezpečil několik sdílených pozic, mezi něž patří sdílený nutriční 
terapeut, psycholog, zahradník. Kontatky jsou uvedeny na webu projektu. K dispozici je také 
IT odborník a grafik, v případě zájmu o jejich služby je třeba kontaktovat realizační tým 
projektu.  

Ad 11. Publicita MAP II  

Odborná garantka komunikace Mgr. Růžičková zhodnotila využití hlavních komunikačních 
kanálů projektu a připomněla význam jejich aktivního využívání. 

Ad 12. Výstupy hodnocení MAP II, schválení sebehodnotící zprávy projektu 

Odborná garantka evaluace a monitoringu Mgr. Petra Dobiášová představila výstupy 
vyhodnocení projektu. Data pro vyhodnocení byla získána z dokumentace projektu a také 
rozhovorů se členy ŘV, PS, realizačního týmu a školními koordinátory. Hlavní doporučení a 
závěry jsou uvedeny v přiložené prezentaci. 

Dále byla představena průběžná sebehodnotící zpráva, která je povinným dokumentem 
zpracovávaným v rámci projektu. K dokumentu byly uplatněny připomínky, které realizační 
tým vypořádal ještě před jednáním ŘV. Hlavní manažerka shrnula zapracované připomínky a 
nechala hlasovat o finálním dokumentu. 

Hlasování 

Poměr hlasů Pro Proti Zdržel se 

 26 0 0 

Usnesení Řídící výbor schvaluje Průběžnou sebehodnotící zprávu projektu 
Místní akční plány rozvoje vzdělávání II - správní obvod Praha 7, 

reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011690. 
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Ad 13. Diskuse a různé (mj. návrh termínů dalších jednání ŘV v roce 2021, podpora MČ P7 v 
době pandemie apod.) 

a) termíny dalších jednání ŘV v roce 2021 

Manažerka projektu navrhla termíny jednání v roce 2021 a vyzvala členy ŘV k hlasování o jejich 
realizaci: 

 čtvrtek 21. ledna 2021 od 15:30 hod. 

 čtvrtek 20. května 2021 od 15:30 hod. 

 čtvrtek 11. listopadu 2021 od 15:30 hod. 
 

Hlasování 

Poměr hlasů Pro Proti Zdržel se 

 26 0 0 

Usnesení Řídící výbor schvaluje harmonogram zasedání Řídícího výboru 
projektu Místní akční plány rozvoje vzdělávání II – správní obvod 

Praha 7, reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011690 dle 
předloženého návrhu. 

 

b) schválení platformy garantů PS 

Manažerka projektu informovala členy ŘV MAP II o vzniku nové odborné platformy v rámci 
projektu - platformy garantů pracovních skupin a nechala hlasovat o schválení existence této 
platformy. 

Hlasování 

Poměr hlasů Pro Proti Zdržel se 

 26 0 0 

Usnesení Řídící výbor schvaluje zřízení odborné platformy garantů PS v rámci 
projektu Místní akční plány rozvoje vzdělávání II – správní obvod 

Praha 7, reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011690. 
 

c) Podpora MČ Praha 7 v době pandemie  

Aktivity MČ Praha 7 v této souvislosti představila paní radní a předsedkyně ŘV v úvodu jednání. 

V Praze dne 10. listopadu 2020 zapsala: Mgr. Michaela Svobodová ........................................... 

Ověřila: Mgr. Michaela Svobodová............................... 

 
...........…………………..………………………………………. 

                                               Mgr. Hana Šišková, předsedkyně ŘV MAP II  

SvobodovaM
Razítko

SvobodovaM
Razítko
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