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Zápis ze 6. setkání Pracovní skupiny (PS) 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 2. 6. 2021 od 16:00 hod. 

Místo konání:  On-line 

Účastníci: PrtScr 

Zapsala: Romana Růžičková 
 

Program: 

1. Jazyková podpora žáků s OMJ 

2. Podpora žáků se soc. znevýhodněním  - Dixie 

3. Prázdninové aktivity pro děti a žáky 

4. Různé 

 

Ad 1. Jazyková podpora dětí s OMJ 

● Zatím nebyla určena škola pro prioritní vzdělávání dětí s OMJ. Je pravděpodobné, že 

kapacitně bude vhodná ZŠ TGM. RT MAP vznese dotaz na OV. 

● Pan Taich informoval o organizování prázdninového campu pro děti s OMJ (14 dní, 

dopolední program) - v přípravě leták/přihláška, proběhne nábor na školách. 

● Letní škola češtiny – prozatím jsou ještě volná místa. 

● Meta a NPI – konference a webináře na téma podpora žáků s OMJ, pan Taich a paní Jará 

zaslali odkazy např. 16. 6. 2021: Online setkání: Nový systém jazykové přípravy dětí a žáků s OMJ 

| META, o.p.s. (meta-ops.eu).  

Ad 2. Podpora žáků se soc. znevýhodněním  - Dixie 

● Informace od p. Rafoth: K. Kastnerová z Dixie spolu se spolkem Hodnotové vzdělávání C.M. 

pořádá týdenní doučovací kemp „Naproti“. Kemp je zdarma - v termínu 26. - 30. července, 

od 12.00 do 16.30 hod. Kemp je s prvky vrstevnického doučování, zapojují se i paní učitelky 

ze ZŠ TGM. 

● Sport Joy – několik týdnů doučovacích kempů zdarma na P7, ve spolupráci se ZŠ Tusarova 

a Fr. Plamínkové. 

https://meta-ops.eu/akce/online-informacni-setkani-novy-system-jazykove-pripravy-deti-a-zaku-s-omj/
https://meta-ops.eu/akce/online-informacni-setkani-novy-system-jazykove-pripravy-deti-a-zaku-s-omj/
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● „Mladí občané“ – plánovali doučovací kemp na 3 týdny, jelikož do posl. chvíle neoznámeno 

(ne)přidělení dotace od MŠMT, kemp nepořádají. 

● Informace k doučovacím kempům odešleme do škol, zveřejníme na MČ P7 a fb. 

 

 

 

Ad 3. Prázdninové aktivity pro děti a žáky 

 

● Po návratu do škol se projevila sociální izolace dětí, ve třídách vznikají vztahově náročné 

situace, řeší se školní kolektivy, je prováděna sociometrie. Nejen z těchto důvodů jsou 

společné prázdninové aktivity velmi žádané, na začátku nového školního roku doporučuje 

PS vzít v úvahu pořádání většího množství adaptačních kurzů.  

● K participaci na prázdninových aktivitách byli vyzváni i učitelé, ne všichni ale mají 

z pochopitelných důvodů zájem či časovou nebo psychickou kapacitu. 

● P. Skalková upozorňuje na vhodnost zvýšení péče o rodiče - samoživitele v prázdninových 

měsících. 

● T. Taich připomněl, že MČ může finančně podpořit účast dětí ze sociálně slabých rodin na 

volnočasových aktivitách - problém je nízká motivace rodičů. 

● MAP zveřejnil stránku s aktualizovanou nabídkou příměstských táborů - bude nasdílena 

znovu.  

● Aktivita Nory Fridrichové – Hala č. 13 „Šatník“ – podpora pro rodiče samoživitele formou 

burzy oblečení a dalších potřeb ( https://www.facebook.com/Satnikprosamozivitele ) 

● Pí. Svobodová uvedla, že v rámci projektů MČ se chystá internetová databáze životních 

situací pro snazší orientaci ve formách pomoci s potřebnými kontakty.  Bude k dispozici 

v září. Stále také funguje Poradna pro rodiče, není však příliš často využívána a její další 

podpora proběhne v rámci jiného připravovaného projektu MČ zaměřeného na pilotní 

ověřování “školské sociální práce”, viz dále.  

● P. Skalková navrhuje vytvořit přehlednou ikonografiku a zveřejnit ji v Hobuletu v rámci 

kampaně “nebojte se říci si o pomoc”. Tento návrh by mohl být sanován výše uvedenou 

databází (aktuálně v Hobuletu byl zveřejněn leták týkající se poradny pro rodiče, který je 

zveřejňován na webech, nástěnkách škol apod.).  

 

Ad 4. Různé 

 

Zápisy do mateřských škol: 

● V letošním roce dochází k přesunům dětí ze soukromých do státních školek a především 

k navýšení počtu dětí s odkladem. Ne všichni rodiče chtějí dát odkladové dítě do 

přípravných tříd, ve kterých se podařilo navýšit kapacity.  Navíc probíhá rekonstrukce 

detašovaného pracoviště MŠ Nad Štolou v ulici Janovského.  

https://www.facebook.com/Satnikprosamozivitele


              

Projekt „Místní akční plány rozvoje vzdělávání II – Správní obvod Praha 7“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011690, 
realizuje Městská část Praha 7 za podpory Evropské unie. 

● Nepodařilo se umístit všechny 3+ děti do školek zřizovaných MČ, pí. radní Šišková na 

stránkách MČ vysvětlila situaci a přislíbila individuální pomoc všem rodičům, jejichž děti 

nebyly z kapacitních důvodů přijaty.  

● Problematika umisťování 2+ dětí – ne všechny školky jsou přizpůsobeny péči o dvouleté. 

Situace ohledně dětských skupin/jeslí je stále nejasná.  

● RT MAP vznese dotaz na garantku PS p. Jakoubkovou, která by mohla mít informace a poté 

je předá členům PS ROVPŘ.  

● Po definitivním vyřešení duplicit v MŠ předá OVPŘ informaci o konečném počtu přijatých a 

nepřijatých dětí členům PS ROVŘ. 

 

Projekt pilotující mj. školskou sociální práci: 

● Pí. Svobodová informovala o projektu, který bude pilotovat propojování vzdělávání a 

sociální práce. Zapojen bude etoped, sociální pedagog, sociální pracovník, psycholog a 

další odborné pozice. Projekt je postaven na metodách case managementu a zasáhne 

především školy v dolních Holešovicích. 

● Pí. Skalková navrhuje uspořádání kulatého stolu PS, OSPOD a PPP Praha 7 a 8 za účastí 

individuálních odborníků. RT MAP prověří možnosti realizace včetně účasti odborníků 

uvedených výše.  

 

Poděkování: 

● Poděkování učitelům a ředitelům škol za práci během náročného distančního školního roku 

navrhla pí. Skalková (např. foto z porady ředitelů 10. 6. s následným zveřejněním). 

● Poděkování zřizovateli za podporu – p. Rada. 

 

Termíny dalších setkání (před každým setem PS se uskuteční opět přípravné setkání garantů) 

  

● 13. 10. 2021 od 16 hod. 

● 2. 12. 2021 - vánoční setkání 

● 23. 2. 2022 od 16 hod. 

● 18. 5. 2022 - závěrečné setkání 

Výstup Zajistí 

Dotaz na OVPŘ ohledně školy určené ke vzdělávání žáků s 
OMJ 

RT MAP 

Nasdílení přehledu příměstských táborů RT MAP 

Dotaz na p. Jakoubkovou ohledně legislativy umisťování 
dětí 2+ 

RT  MAP 

Dotaz na OVPŘ ohledně statistik dětí přijatých do MŠ – 
bude nasdíleno PS 

RT MAP 

Prověřit možnosti realizace uspořádání kulatého stolu 
MAP, OSPOD, OVPŘ, PPP 

RT MAP 
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Pozvánky na další PS/setkání RT MAP 

 

 


