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Zápis z porady realizačního týmu MAP II (RT MAP II) 

 
Termín: úterý 2. 3. 2021 od 14:30 hod. 

Místo konání:  MČ Praha 7, UMČ, Veletržní 33, Praha 7 

Účastníci: Soňa Hradecká (SH), Michaela Svobodová (MS), Markéta Kuldová (MK), 
Romana Růžičková (RR), Hana Šišková (HŠ), Sylva Svobodová (SS), viz přiložená 
prezenční listina 

Host:  

Zapsala: MS 

Příloha:  prezenční listina z RT 

Další jednání RT: úterý 30. 3. 2021 od 14:30 hod. 

 

Úkol 
Zodpovědnost 

Termín 
plnění 

Stav 

akce Výstaviště – podpora obědového konta  RT MAP II + OV  zrušeno 

zajistit další jednání PS dle dohodnutých termínů včetně 
setkání OG (kavárna, pokud možno) 

MS/MK/RR 03/2021  

zajištění 5. ŘV (občerstvení, prostor - Korunka, cedule, 
jmenovky, prezentace, pozvánky) - aktualizace složení 
PS, další podklady   

MS/MK/RR 05/2021 v přípravě 

personální změny: PS – p. Andrle, ŠKOR - Windsor MS/MK 03/2021 průběžně 

kontrola přeúčtování osobních nákladů PN/NN MS/personální 2/2021 v realizaci 

příprava zprávy ze všech FG včetně MG – on-line MS/MK/PD/RR 05/2021 v přípravě 

realizace FG s rodiči – další možný termín MS/SS ??? odloženo 

vyhodnocení naplnění MAP I + dohody o prioritách 
z MAP  

MS 05/2021 v realizaci 

monitoring průběhu a realizace projektu  PD/MS 02/2021 v realizaci 

zpracování 2. sebehodnotící zprávy (rozhovory atd.) PD/MS 09/2021 v přípravě 

zveřejnění podkladů projektu na webu MS/MK/RR průběžně v realizaci 

web MAP II (prolink z webu škol) RR/dodavatel 02/2021 v realizaci 

plán akcí na podporu znalostních kapacit (potřeby) a 
implementačních aktivit 

MS/MK/RR průběžně v realizaci 

adresáře stakeholderů – aktualizace dtb pedagogů MK+školy průběžně v realizaci 

článek HOBULET  RR 15. v měsíci průběžně 

pozvánka na akci „Puberťáci“ - poslat VO MČP7 + promo 
webu MAP II 

MK 01/2021 zrušeno 

Archivace smluv v e-spisu MS 03/2021 v realizaci 

Libchavy – akademie pro ředitele - další postup podzim 
2021 

MK/RR/MS 18. 2. 2021 splněno 

akce pro ředitele a zástupce/ŠKOR a PS – Koštovna u 
Počtů nebo ………………. 

MK/RR/MS ??????  odloženo 

Evropský den jazyků 26. 9. – akce na podporu 
jazykového vzdělávání 

MK/RR/MS/PS/školy 09/2021 v přípravě 

zajištění vzdělávacích akcí k polytechnickému vzdělávání 
(pohádková Mat a Fy, badatelka, rozvoj podnikavosti 
atd. dle popisu KA 04) – spolupráce Tereza, Rozárka, 
HaMat, Antonová (Hejného matematika), projekt MČP7 
Odpovědná 7, NPI ČR - Kuchař apod. 
rozvoj tvořivosti (Máš umělecké střevo), 
Chrobák/Olšáková, robotika – sdílení s Juříčkem 

MS/MK/RR 2021/2022 průběžně 
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prezentace využití nakoupených pomůcek v rámci 
aktivit škol – fotky, popis využití pomůcek, sdílení na FB 
apod. 

ŠKOR/KST/RR 
Průběžně, 
11/2020 – 
fotky, FB MČ 

splněno 

medailonky škol do bulletinu MAP (den otevřených 
dveří – videa) - výtvarná soutěž (Ty-já-tr) + setkání ŠKOR  

ŠKOR 03/2021 v realizaci 

dotační zpravodaj (2. vydání pro ÚMČ do RMČ) RR 03/2021 splněno 

setkání MČP7, PPP, OSPOD, MŠ/ZŠ MAP II výhledově  

setkání s preventisty škol MČP7 – zjistit zájem/nahodit 
termín 

RR/MS 05/2021 v přípravě 

cyklus na téma syndrom vyhoření (Nevypusť duši/Sixta) MS/RR/MK 05/2021 v realizaci 

partnerské školy + další tipy/propojení MŠ Výšiny MS jaro 2021 v realizaci 

spolupráce s nutriční terapeutkou – kurzy/semináře  pro 
pedagogy i rodiče, sekce na webu, sdílené jídelníčky, 
vzory apod. 

MS/RR 01/2021 v přípravě 

materiály do ZMČ  
MS/MK 

12/2020, 
pak cca 3x 
ročně 

průběžně 

Tiskovky – více propagovat (didaktické pomůcky – fotky 
apod., akce, strategie, SWOT apod.) 

RR/MS/KST (p. 
Vokuš) 

průběžně v realizaci 

Možnosti využít Mobilní rozhlas (pí Vokuš)  výhledově v realizaci 

Realizace dalšího ročníku čtenářského maratonu 
(zapojení procházek) 

PS ČG 2021 v přípravě 

ZŠ Plamínkové Peníze nerostou na stromech Ty-já-tr, RR/MS Dle dohody v realizaci 

Zapojení LMŠ Umělecká, Královská MŠ v Troji do 
projektu – schůzka, dotazníky + karty škol 

RR/MS/MK 12/2020 splněno 

ZŠ Přádelní - termín 2. setkání  MS  11. 3. 2021 splněno 

Sdílení – ředitelé, dějepisáři, matikáři, ředitelé  dotčení průběžně v realizaci 

Příprava ZoR a ŽoP k 30. 4. 2021 
- Hodnotící zprávy z akcí 
- Podklady ke mzdám 
- Kompletace, texty, přílohy 

 
RR/MK/MS/MV 

31. 5. 2021 v přípravě 

Odbor rozvoje – volné prostředky MS/SH Dle potřeby v přípravě 

Různé: 
- Nejbližší akce: FITGEE, zdravá výživa, Nevypusť duši, seminář ČSI, rozvoj klíčových kompetencí, 

diferencovaná výuka, fundraising, semináře pro MŠ (Jakoubková), badatelsky orientované vzdělávání, 
dyskalkulie (Bednářová) 

- Podzim - setkání žákovských parlamentů (facilitace Hazlbauer) 
- školení od Microsoftu – drive, kalendář apod. (kontaktovat sdíleného IT, příp. využít p. Michailidise) 
- školení na dotace (Korunka – Rafoth, Kýhosová) 
- veletrh řemesel v území Prahy 7 
- pohybová výchova dětí pro vychovatelky 
- setkání zřizovatelů  
- sourozenecké konstelace pro rodiče (Halda Jiří) 
- motivace (Dědičová) 
- vzdělávání pro asistenty pedagoga + spolupráce pedagog a AP (Scholzová) 
- kritické myšlení + podpora práce s nadanými žáky, tvůrčí psaní (Kafková) 
- učitelské večery (Otevřeno) 
- akce na podporu sdílení zkušeností (výtvarné soutěže, koncerty apod.) viz popis KA 04 (možnost zapojení 

facilitátora, který podporuje vzájemnou spolupráci) 
- kurzy 1. pomoci 
- ukázkové hospitace (Kaderka, Ročková, Pražák apod.) 
- diferencovaná výuka, inkluze, žáci se SVP 
- akce pro preventisty (MP Education apod.) 
- volba studentského starosty – dle žádosti – třeba nahradit něčím jiným 
- práce s hlasem pro pedagogy  
- nezraňující komunikace (Člověk v tísni) 
- angličtina pro dyslektiky 
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- M. Herman – pokud osloví pí řed. Eklová 
- spolupráce Autis centrum (přednáška 2021) 
- formativní hodnocení, diferencovaná výuka apod. 
- primární prevence, komunikace s rodiči, školní psychologie apod. (Richard Braun - ZŠ Libčická) 
- hospitace ZŠ Angelov – pro členy PS 
- jazyková agentura The Villa – spolupráce s rodilým mluvčím (ZŠ Korunovační) 
- Mgr. Eva Svobodová - dětská hra 
- Mgr. Táňa Svatošová - vědomá stopa pohybu 
- Mgr. Lenka Bínová - školní zralost 
- Výtvarka – spolupráce MUS 
- PF UK (didaktika TV, VV) 
- PhDr. Richard BRAUN, PhD. – komunikace s rodiči 

https://sites.google.com/site/audendolibcicka/home/nabidka-seminarua , Burdová – praktický nácvik 
- Seminář na téma Manipulace (Sixta), agresívní žák 
- Spolupráce s FF UK – pravěk 
- Inspirativní praxe ve speciálním školství (poruchy autistického spektra, vzdělávání dětí s kombinovanými 

vadami apod.) 
- Využití programů Edukliniky PhDr. Jana Zapletalová (vzdělávání, metodická podpora, poradenství) 
- Přednášky a workshopy PhDr. Richarda Brauna (práce školního psychologa se třídou, diagnostika třídních 

kolektivů, soc. klima, krizová intervence) 

 

Výstupy PS předškolní vzd. 

Výstup Zajistí Stav realizace 

Dotazník vzdělávacích potřeb RT MAP II splněno 

Oslovení lektorů na DVPP, viz anketa Garantka PS v řešení 

Možnosti odměňování ředitelek RT MAP II, OV splněno 

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

Tipy na zahraniční partnerské školy všichni v řešení 

Sdílený speciální pedagog RT MAP II splněno 

 

Výstupy PS Cizí jazyky 

Výstup Zajistí Stav realizace 

Koncept dne jazyků  PS výhledově 

 

Financování 

Výstup Zajistí Stav realizace 

Rozeslání nabídky Česko Digital p. Kettner splněno 

Zjištění zájmu škol a seminář - Fundraising RT MAP splněno 

Anotace div. představení Peníze nerostou na stromech p. Tesárek splněno 

Dotaz na odbor vzdělávání k investičním akcím RT MAP splněno 

 

Výstupy PS MG 

Výstup Zajistí Stav realizace 

Realizace fokusní skupiny pro učitele na téma 
matematická gramotnost (zaměření i na učitele 
nematematických předmětů a učitele z 1. st.)   

Členové PS, ŠKOR, RT MAP II v přípravě 

Workshop pro matikáře na základě kontaktů z FB RT MAP II osloví aktivní učitele v přípravě 

Návrhy na témata workshopu a doplnění okruhů pro 
fokusní skupinu (viz příloha) 

Členové PS - poslat do poloviny 
února garantovi a PS 

v přípravě 

https://sites.google.com/site/audendolibcicka/home/nabidka-seminarua
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Propojení MG s dalšími předměty (M. Olšáková nebo T. 
Chrobák) 

Garant PS, RT MAP v přípravě 

Možnost virtuálních náslechů – organizační zabezpečení, 
oslovení ochotných učitelů 

RR, DP v přípravě 

Koncept „únikovky“ RT MAP II, garant PS, členové PS  v přípravě 

 

Výstupy PS ČG 

Výstup Zajistí Stav realizace 

 zaslání seznamu autorů + info pro autorská čtení a 
jeho distribuce 

pí Tesárková + RT MAP v realizaci 

 koncept čtenářského maratonu PS ČG na dalším setkání v přípravě 

 zjistit zájem pedagogů o kurz RWCT RT MAP v přípravě 

 

Výstupy PS rovné příležitosti 

Výstup Zajistí Stav realizace 

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

J. Skalková v přípravě 

Informace o novele vyhlášky 27 K. Nováková v přípravě 

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

J. Skalková splněno 

 

 

 


