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ZÁPIS  
6. 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 3. února 2022, 18 - 19 hod.  

Místo konání:   On-line 

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. Návrh programu setkání PS v únoru 2022 
3. Aktuální podněty z terénu 
4. Různé  

Ad 1 Shrnutí aktivit MAP II 

● Plánované semináře 
● Sběr potřeb 
● Agregovaný popis potřeb 
● Příprava projektu MAP III 
● Budoucnost pracovních skupin – nové obsazení 

Ad 2 Návrh programu setkání PS v únoru 2022 

● ČG - pokračování besed se spisovateli, literární soutěž – Knihoborec II, tematický Čtenářský 
maraton (včetně zapojení MŠ) 

● MG - koncept únikové hry zaměřené (nejen) na matematickou gramotnost, bude rozeslán 
oslovovací dopis učitelům, bude oslovena kolegyně ze ZŠ Stross, která píše na toto téma DP, 
budou naplánovány případné náklady na zajištění (DPP zapojeným učitelům, kancelářské 
potřeby apod.) 

● PŘVZD – možnost meziškolkové výtvarné soutěže – sdílení, didaktické workshopy 
● ROVPŘ – bude doplněno po konzultaci s garantkou PS 
● CIZJAZ – Olympiáda v angličtině pro 1. stupeň, na PS bude pozvána autorka konceptu, 

modifikovaný Den jazyků 
● FINANCE – potřeby škol, návrh akce v rámci polytech. vzdělávání – ukázka chovu včel  

Pozn.: M. Svobodová (na jednání nepřítomna): možnosti propojení akcí MAP s jinými projekty MČ - 
např. Park U Vody, praktické naplňování aktivit Strategie 2030 Prahy 7 a akčních plánu v rámci PS MAP 
= bližší informace k tématům budou sděleny na jednání PS 
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Ad 3  Aktuální podněty z terénu 

DP - seznámení s výstupy PS pro revizi RVP na příslušných PS, Učitelské večery platformy Otevřeno - 
realizaci může podpořit MAP, a počítá s tím i v rámci projektu MAP III, bude-li podpořen 

 

Ad 4   Různé  

● Budou rozeslány pozvánky na PS 
● Setkání PS proběhne do konce projektu ještě 2 x, z toho jedno ze setkání 18. 5. bude společné 

- hodnotící. 
 

 

 

 
 

 


