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

 

Termín: úterý 22. 6. 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), Petra Dobiášová (PD), viz 
přiložená prezenční listina 

Host:  

Zapsala: MS 

Příloha:  prezenční listina z RT 

Další jednání RT: úterý 27. 7. 2021 od 14:30 hod. 

 

Úkol 
Zodpovědnost 

Termín 
plnění 

Stav 

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

MS/MK/RR 
Podzim 
2021 

probíhá 

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

MS/MK/RR 11/2021 v přípravě 

personální změny: žádné trvalé jen lektoři/mentoři  MS/MK 09/2021 průběžně 

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

příprava zprávy ze všech FG včetně MG – on-line 
(zajištění rozhovorů k MG) 

MS/MK/PD/RR 07/2021 v realizaci 

realizace FG s rodiči – další možný termín (2 x realizace) 
MS/SS 

21. 10. /3. 
11. 2021 – 
17:30 

v přípravě 

Setkání ŠKOR – představení MAP III 
všichni 

9. nebo 16. 
9. 2021 

v přípravě 

vyhodnocení naplnění MAP I + dohody o prioritách 
z MAP  

MS 8. 7. 2021 v realizaci 

monitoring průběhu a realizace projektu + další 
evaluace 

PD/MS 08/2021 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 

plán akcí na podporu znalostních kapacit (potřeby) a 
implementačních aktivit – minimum akcí 26. 8. – 
komunikační dovednosti pro MŠ, 19. 10. formativní 
hodnocení 

MS/MK/RR průběžně v realizaci 

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

článek HOBULET – domluvit ½ stránku, přebírání 
příspěvků z FB MAP 

RR 15. v měsíci průběžně 

Archivace smluv v e-spisu + evidence majetku MS 06/2021 splněno 

Akce pro ředitele (APERTA) – time management/krizové 
řízení (prověřit témata na poradě řed. 10. 6.) – akce pro 
řed. 3. – 4. 6. 2022 

MK/RR/MS/SH 18. 2. 2021 splněno 

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, rozvoj podnikavosti atd. dle 
popisu KA 04) – spolupráce Tereza, Rozárka, HaMat, 
Antonová (Hejného matematika), projekt MČP7 
Odpovědná 7, 3D tisk (Juříček) + robotika 

MS/MK/RR 2021/2022 průběžně 

výtvarná soutěž (Ty-já-tr) – slavnostní předání – 3. 10. 
2021 Letka 

ŠKOR 09/2021 v realizaci 
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dotační zpravodaj RR 04/2021 průběžně 

setkání MČP7, PPP, OSPOD, MŠ/ZŠ – dobrá praxe (P3…) 
MAP II 

Podzim 
2021 

v přípravě 

setkání s preventisty škol MČP7 – zjistit zájem/nahodit 
termín, příp. připravit program, setkání p. Fiala 

RR/MS 
Podzim 
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 

Autorské besedy 
Ty-já-tr, RR/MS/MK 

podzim 
2021 

v realizaci 

Aktualizace info ze sběru potřeb škol 
RR/MS/MK 

Podzim 
2021 

V přípravě 

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

Příprava ZoR a ŽoP k 30. 11. 2021 
- Hodnotící zprávy z akcí 
- Podklady ke mzdám 
- Kompletace, texty, přílohy 

 
RR/MK/MS/MV 

31. 5. 2021 v přípravě 

Příprava MAP III  všichni 8. 7. 2021 v přípravě 

Strategická porada – představení výstupů MAP II a 
konceptu MAP III v návaznosti na sebehodnotící zprávu 

MS/PS/RR/MK 
Podzim 
2021/2022 

v přípravě 

Setkání předsedů školských rad/spolky 

všichni 

10. 11. /24. 
11. 2021 
vždy od 17 
hod. u nás 

v přípravě 

Nový ředitel ZŠ Bratrská (p. Konopa) - zapojení 
MS/RR/MK 

Podzim 
2021 

v přípravě 

Různé: 
- Podzim - setkání žákovských parlamentů (facilitace Hazlbauer) 
- školení na dotace (Korunka – Rafoth, Kýhosová) 
- pohybová výchova dětí pro vychovatelky 
- vzdělávání pro asistenty pedagoga + spolupráce pedagog a AP (Scholzová) 
- kritické myšlení + podpora práce s nadanými žáky, tvůrčí psaní (Kafková) 
- učitelské večery (Otevřeno) 
- kurzy 1. pomoci 
- akce pro preventisty (MP Education apod.) 
- práce s hlasem pro pedagogy  
- nezraňující komunikace (Člověk v tísni) 
- angličtina pro dyslektiky 
- formativní hodnocení 19. 10. 
- primární prevence, komunikace s rodiči, školní psychologie apod. (Richard Braun - ZŠ Libčická) 
- hospitace ZŠ Angelov – pro členy PS 
- https://sites.google.com/site/audendolibcicka/home/nabidka-seminarua , Burdová – praktický nácvik 

Výstupy PS předškolní vzd. 

Výstup Zajistí Stav realizace 

Předběžné dojednání seminářů /workshopů Garantka PS probíhá 

Zjištění zájmu o prázdninové campy pro děti s OMJ RT MAP dle dohody s PS  

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

Tipy na zahraniční partnerské školy/mezinárodní školy všichni splněno 

Sdílení ohledně ozobotů – robotika  Monika Sedláková splněno 

Schůzka ke speciálním třídám Schůzka s řed- MŠ/LČ, HŠ v realizaci 

 

https://sites.google.com/site/audendolibcicka/home/nabidka-seminarua
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Výstupy PS Cizí jazyky 

Výstup Zajistí Stav realizace 

Po konzultaci na dalších PS – zahájení pilotního 
ověřování vzájemných on-line náslechů 

RT MAP splněno 

“Proškolení” na  myšlenkové mapy  a jejich využití při 
výuce 

RT MAP odloženo 

Rozpracování konceptu dne jazyků garant a členové PS v realizaci 

 

Financování 

Výstup Zajistí Stav realizace 

Dokončit proces předání daru Sandoz/Novartis PS FG, RT MAP splněno 

Zjistit potřeby škol RT MAP - průběžně v realizaci 

Komrska 8 mil. Kč na úpravu školní zahrady (zapojení 
OIVZ), info o veřejných sbírkách – porada řed. 10. 6.) + 
Andrle – využití sdílených architektek 

Garant PS v realizaci 

 

Výstupy PS MG 

Výstup Zajistí Stav realizace 

Připomínky ke struktuře fokusní skupiny na GD Členové PS do konce března nahrazeno 

Finalizace dokumentu ke struktuře fokusní skupiny   Garant PS do další PS nahrazeno 

Návrhy na témata workshopu a doplnění okruhů pro 
fokusní skupinu 

Členové PS - poslat do poloviny 
února garantovi a PS 

splněno 

Koncept virtuálních náslechů  Po diskusi v PS ČG a CJ rozešle 
RT MAP 

splněno 

Ukázka „únikovky“ – Monika  MS dle možností na další PS  splněno 

 

Výstupy PS ČG 

Výstup Zajistí Stav realizace 

Besedy s autorkami - probíhá Garantka PS Pokračuje na podzim – 
bez zapojení MAP 

Realizace čtenářského maratonu Garantka PS splněno  

On-line náslechy RT MAP splněno 

 

PS Rovné příležitosti 

Výstup Zajistí Stav realizace 

Na příští PS bude řešeno: 

 Jazyková podpora žáků s OMJ PS ROVPŘ 

 Pedagogické intervence/doučování PS ROVPŘ 

 Dostupnost IT techniky pro děti, žáky vč. MŠ 

PS ROVPŘ v realizaci 

Informace rodičům o zápisech na FB a webu RT MAP splněno 

Rozcestník podpory pro rodiče dětí z MŠ RT MAP po konzultaci s 
OVPŘ dle potřeby (leták s poradenskými službami byl zaslán na ZŠ 
i MŠ) 

RT MAP dle potřeby splněno 

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

Garantka odloženo 

 


