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ZÁPIS  

ZE 4. SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY  

PRO ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI 

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 

 

Termín: čtvrtek 13. 1. 2021 od 16:00 hod. 

Místo konání:  On-line 

Účastníci: PrtScr 

Zapsala: Romana Růžičková 
 

Program: 

1. Rekapitulace plnění úkolů z minulé PS 
2. Reflexe stávající situace, aktuální témata (přijímací zkoušky, hodnocení, duševní hygiena 

apod.) 
3. Shrnutí výstupů setkání a úkoly 

 

Ad 1. Rekapitulace plnění úkolů z minulé PS 

Z minulé schůzky zůstávají úkoly: navázání spolupráce s mezinárodními školami, nasdílení Zprávy 
o rovnosti. 

Ad 2. Reflexe stávající situace, aktuální témata (přijímací zkoušky, hodnocení, duševní hygiena 
apod.) 
 

● Možnost využít materiály z British Council k distanční výuce (info pro PS CJ) 
● Propojování ředitelů – neformální platforma - iniciace změn RVP (propojení s AŘŠ) 
● Sdílení praxe na poradě ředitelů 
● „Děti jsou připojeny, ale ne vždy napojeny“ - technika je zajištěna, problém spočívá v tom, 

že žáci se věnují jiným věcem než výuce 
● Hodnocení v pololetí – školy volí známkování, příp. slovní doprovod, sebehodnocení, 

konzultace s rodiči - tripartity, rodiče budou o způsobu hodnocení předem informováni - 

zřizovatel zastřeší (pozn.: Na poradě s řediteli škol zřizovaných MČ Praha 7 se vyskytl 

dotaz, zda hodnotit žáky 9. tříd slovně s ohledem na průměry k přijímacím zkouškám, 

vznesen dotaz na MHMP) 
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● Otázka zapnutých kamer při on-line výuce (žáci) 
● Význam duševní hygieny učitelů (možnost využití sdíleného psychologa z MAP II) 
● JSNS – seriál V digitálním světě – https://www.jsns.cz/lekce#15221-medialni-vzdelavani ; 

https://www.jsns.cz/lekce/15265-socialni-site-a-internet 
● Vzhledem k situaci nebude možné organizovat Dny otevřených dveří – budou nahrazeny 

videomedailonky škol, informace budou uvedeny na stránkách MČ P7 a v Hobuletu 
● Poradna pro rodiče – bude upgradován leták, distribuce letáků do infocenter 
● Otázka přijímacích zkoušek pro OMJ – novelizace vyhlášky č. 27 -  informace p. Titěrová na 

příštím setkání 
● Sdílený učitel pro děti s OMJ - příklad dobré praxe 
● Propagace sdíleného psychologa - viz např. kampaň MČ P7 k očkování 

 

Ad 3. Shrnutí výstupů setkání a úkoly 

Výstup Zajistí 

Navázání spolupráce s mezinárodními školami - zajištění 
komunikace žáků s vrstevníky v cizím jazyce  

J. Skalková 

Informace o novele vyhlášky 27 pí. Titěrová 

Podpořit propagaci sdíleného psychologa RT MAP II 

Nasdílení Zprávy o rovnosti, oslovení kontaktů 
z mezinárodních škol, „lobovat“ na snižování administrativy 
spjaté s realizací evropských projektů 

J. Skalková 

Další setkání PS 
● 10.3. 2021 

● 19.5. 2021 

RT MAP, garantka a PS 

 

 

https://www.jsns.cz/lekce#15221-medialni-vzdelavani
https://www.jsns.cz/lekce/15265-socialni-site-a-internet

