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ZÁPIS  
3. SETKÁNÍ GARANTŮ PRACOVNÍCH SKUPIN 

 
 

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: Čtvrtek 7. ledna 2021, 16 - 18 hod.  

Místo konání:   MS Teams 

Účastníci jednání:  dle PrtScr 

Klíčová aktivita/podaktivita: 02 Aktualizace a rozvoj MAP/KA 02C  

Zapsal/a: Romana Růžičková 

 

Program: 

1. Shrnutí stavu plnění úkolů z PS 
2. Aktualizace SWOT analýzy a její finalizace 
3. Informace - aktualizace Strategického rámce MAP II 
4. Příprava Řídícího výboru MAP II - 21. 1. 2021 
5. Různé  

Ad 1. Shrnutí stavu plnění úkolů z PS 

Úkoly, které zůstávají v řešení a budou řešeny na jednotlivých PS, a návrhy dalších témat k řešení 

● ČG - oslovení autorů pro autorská čtení, koncept čtenářského maratonu, spolupráce 
s Nevypusť duši a Česko Digital  

● MG - realizace fokusní skupiny, platforma pro sdílení – propojování učitelů, virtuální hospitace 
● PŘVZD - oslovení učitelek pro natočení výukových videí, sdílení mezi MŠ, konkrétní návrhy na 

aktivity a semináře včetně výběru odborníků na témata, odměňování - příplatky za vedení 
(nastavení katalogu prací) 

● ROVPŘ - sdílet výstupy šetření týkajícího se zkušeností soc. ohrožených dětí s komunikací se 
školami v rámci distanční výuky, navázání spolupráce s mezinárodními školami, oslovení 
prezidenta AŘŠ, Zpráva o rovnosti – sdílení 

● CIZJAZ - pololetní hodnocení, ukázky aplikací využitelných ve výuce, na dalších PS rozpracování 
konceptu dne jazyků  

● FINANCE - kontaktování firem – sponzorů, individuální dárcovství, humanitární fond, oslovení 
dalších institucí (TechSoup.cz) 

Ad 2. Aktualizace SWOT analýzy a její finalizace 

Hlavní manažerka projektu informovala o prioritizaci výstupů SWOT 3 analýzy, která bude schválena 
na ŘV v lednu 2021. V každé oblasti byly ve spolupráci s garanty vybrány 3 stěžejní body. 

Ad 3. Informace - aktualizace Strategického rámce MAP II 
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Na základě informací škol, které odeslaly RT MAP aktualizaci potřeb, byl aktualizován Strategický 
rámec, a to především za účelem čerpání dotací. 

Ad 4. Příprava Řídícího výboru MAP II - 21. 1. 2021 

Na ŘV budou mj. představeny školy nově zapojené do MAP. Garanti PS mohou představit výstupy ze 
svých PS, pozvánka na setkání bude zaslána. 

Ad 5. Různé  

● Na základě podnětů z minulého setkání garantů PS byly založeny FB skupiny pro učitele ZŠ a 
MŠ určené ke sdílení zkušeností. 

● RT MAP zpracoval dokument Vyhodnocení a implementace výstupů z dotazníkového šetření 
Výuka v Praze 7 v době pandemie. Dokument je ke stažení na webu MAP. 

● RT MAP zajistil právní vyjádření k možnosti zařazení ředitelek MŠ do 12. platové třídy. 
Stanovisko bylo negativní. Debata o středním článku řízení – možný přenos odpovědností 
z ředitele, a o nastavení katalogu prací. 

● Stále čekáme na schválení daru 300 NTB pro zajištění distanční výuky od společnosti 
Sandoz/Novartis. Průtahy jsou na straně dárce. 

● Členové PS budou vždy žádáni o potvrzení své účasti na jednáních PS. 
● Nejbližšího jednání PS PŘVZD a ROVPŘ se zúčastní vedoucí odboru školství p. L. Černá. 

 

Další společné setkání garantů PS: čtvrtek 25. 2. od 16 hod. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


