
ZÁPIS 4. SETKÁNÍ
PRACOVNÍ SKUPINY (PS)

PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
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: středa 20. ledna 2021, 14:00 – 15:30 hod.
Místo konání: On-line
Účastníci jednání: PrtScr
Klíčová aktivita/podaktivita: 02 Aktualizace a rozvoj MAP/ KA 02C Pracovní skupina pro

financování
Zapsal/a: Romana Růžičková

Program:

1. Shrnutí činnosti a plnění úkolů PS

2. Náměty na vzdělávání učitelů MŠ - potřeby škol

3. Odměňování pracovníků MŠ
4. Diskuse

Ad 1. Shrnutí činnosti a plnění úkolů PS

● Proběhlo šetření potřeb MŠ v oblasti IT techniky, v řešení je dar 230 NTB od

firemního dárce, v 02/2021 by již mohlo dojít k distribuci NTB dle potřeb MŠ.

● Garantka PS zpracovala návrhy na témata vzdělávání, RT MAP pošle

ředitelkám dotazník k výběru dle potřeb a zájmu jednotlivých školek.

● RT MAP zajistil sdíleného školníka.

● RT MAP odlovil v otázce zařazení ŘŠ do 12. platové třídy právničku – její názor

byl negativní, stanovisko bylo odesláno garantce PS.

Ad 2.     Náměty na vzdělávání učitelů MŠ - potřeby škol

Garantka PS představila různá vzdělávací témata a navrhla lektory, které může oslovit.

Ad 3. Odměňování pracovníků MŠ

Garantka PS se vyjádřila k právnímu stanovisku ohledně zařazení do 12. třídy. Diskuse se
zaměřila na:

● odměňování ředitelů a učitelů (příplatek za vedení, stupně řízení atd.) - ředitelka
KMŠ p. Kováčová informovala o způsobu hodnocení užívaném zřizovatelem KMŠ
(odměny řediteli jsou závislé na výši odměn vyplacených učitelům) jako možnou
cestu nastavení odměn



● nastavení katalogu prací, kompetencí ředitelů
● nastavení pracovních náplní ředitelů
● odměna za práci přesčas zejména v souvislosti s nemocností či karanténou učitelek

(doporučeno informovat zřizovatele, aby zvážil při mimořádných odměnách), ale také
dlouhodobější nepřítomností zástupce ředitele

Ad 4. Diskuse

Pí. Kováčové bylo nabídnuto uvolněné místo v PS.

Pí. Eklová vznesla dotaz ohledně možnosti zajištění partnerské školky, aby bylo možné podat
žádost o podporu z Norských fondů. Případné tipy budou poskytnuty PS. Možné cesty:

● pomoc ze strany MČP7 na základě jejích kontaktů
● oslovení cestovních kanceláří, které jsou schopny zabezpečit i organizaci
● oslovení ostatních škol v území či mimo něj (Praha 6)
● oslovení mezinárodních škol přes garantku PS RovPříl.

V souvislosti s připomenutím sdílených pozici (např. technik pro tvorbu medailonků škol) byla
zmíněna potřeba sdíleného speciálního pedagoga.

Pro potřeby případné distanční výuky předškolních dětí upozornila garantka PS na materiály
Mgr. Hany Splavcové, např. zde:
https://www.npi.cz/aktuality/distancni-vzdelavani-v-materske-skole.

Další společné setkání PS: 24. 3. 2021, 19. 5. 2021, vždy od 14:00 hod.

Ad 5. Shrnutí výstupů setkání

Výstup Zajistí

Dotazník vzdělávacích potřeb RT MAP II

Oslovení lektorů na DVPP Garantka PS

Možnosti odměňování ředitelek RT MAP II, OV

Poptat učitelky ochotné sdílet, natočit video apod. RT MAP II

Tipy na zahraniční partnerské školy všichni

Sdílený speciální pedagog RT MAP II

Zápis bude zaslán členům PS k připomínkám RT MAP II

https://www.npi.cz/aktuality/distancni-vzdelavani-v-materske-skole

