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ZÁPIS  
5. 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 30. září 2021, 18 - 19 hod.  

Místo konání:   Café Collection, Veletržní 24, Praha 7 

Účastníci jednání:  dle PL 

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

Zapsal/a: Romana Růžičková 

 

Program: 

1. Shrnutí aktivit MAP II 
2. Příprava MAP III 
3. Návrh programu setkání PS v říjnu 2021 
4. Aktuální podněty z terénu 
5. Různé  

Ad 1. Shrnutí aktivit MAP II 

 ČG – v červnu proběhl Čtenářský maraton za účasti takřka 500 žáků, září – již dříve domluvené 
besedy se spisovatelem, vyhlášení soutěže Knihoborec 

 MG – namísto fokusní skupiny bylo nutno provést v rámci evaluace telefonické dotazování, 
otázkou zůstává koncept únikové hry zaměřené (nejen) na matematickou gramotnost 

 PŘVZD – proběhlo školení na téma robotiky pro MŠ 

 ROVPŘ – letní doučování a příměstský tábor – lokální koordinátor 

 CIZJAZ – v přípravě Den jazyků – spolupráce mezi učiteli napříč školami  

 FINANCE – na konci šk. roku 2020/21 – jednání o sbírce na vypracování projektové 
dokumentace na rekonstrukci školního hřiště ZŠ Korunovační 

 MAP:  
o 9.10. seminář Zavádění formativního hodnocení pro vedení škol 
o 11.11. ŘV 
o 5. 11. Mozek v pohybu pro MŠ 
o Termíny setkání PS (v tabulce na GD) 
o Tematika šikany a kyberšikany (návrh oslovit E-bezpečí a M. Puškinovou) 
o Nabídka sdílení v oblasti polytechniky – robotika, 3D tisk, meteorologické sondy – R. 

Konopa, řed. ZS Bratrská 
o Plánované focusní skupiny s rodiči, oslovení spolků rodičů 
o Představení projektu Sociální poradenství na Praze 7 (dále CM III) a jeho propojení 

s MAP 
o Dokumentace 
o Sběr potřeb – dotazníky a doplnění karet 
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o Aktualizace Strategického rámce 

 

Ad 2. Příprava MAP III 

 Schválení zámětu proběhne na ŘV 11.11. 

 Aktualizace ŘV, složení PS – více učitelů, aktualizace Komunikačního plánu 

 Podpora škol v plánování 

 Redukce PS 

 Agregovaný popis potřeb škol III 

 Není možné realizovat implementační aktivity 

 Podpora školních poradenských pracovišť 

 Pokračování v osvědčených aktivitách dle možností 

Ad 3. Návrh programu setkání PS v říjnu 2021 

 ČG – temata na Čtenářský maraton, potřeby učitelů 

 MG – koncept únikové hry zaměřené (nejen) na matematickou gramotnost, potřeby učitelů 

 PŘVZD – bude dohodnuto se členy 

 ROVPŘ – wellbeing dětí a žáků, podněty z projektu CM III 

 CIZJAZ – reflexe Dne jazyků  

 FINANCE – potřeby jednotlivých PS 

Ad 4. Aktuální podněty z terénu 

DP – seznámení s výstupy PS pro revizi RVP na příslušných PS 

Ad 5. Různé  

 Vánoční společné setkání PS, ŠKOR, garantů a vedení škol 2. 12.  

 Nástěnky MČ ve školách 

 Další společné setkání garantů PS: 3. 2. 2022 
 

 

 

 
 

 


