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ZÁPIS  
SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY  

PRO VEDENÍ ŠKOL A JEJICH ZÁSTUPCŮ 
 

Místní akční plány rozvoje vzdělávání III - správní obvod Praha 7,  
reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023081 

 

Termín: 21. 11. 2022 

Místo konání:  Café Collection 

Účastníci: viz prezenční listina 

Zapsala: Romana Růžičková 
 

Program: 

1. Seznámení členů pracovní skupiny a realizačního týmu MAP III 
2. Cíl a zaměření projektu MAP III 
3. Činnost pracovní skupiny dle projektu MAP III 
4. Konkrétní směrování aktivit pracovní skupiny, nápady na akce pro školy, tipy na odborníky 

apod.  
5. Různé 

 

Ad 1. Představení účastníků  

Po přivítání všech účastníků setkání hlavní manažerkou projektu M. Královou byl představen 
realizační tým projektu a jednotliví členové PS. 

 

Ad 2. Cíl a zaměření projektu MAP III 

Informace o navázání projektu MAP III na projekt MAP III, úspěšné akce z projektu MAP II. 
Spolupráce s Otevřeno – Učitelská setkání. Sdílený prostor – Share Point. 

 

Ad 3. Činnost pracovní skupiny dle projektu MAP III 

Cílovou skupinou jsou především pedagogové a rodiče, nelze realizovat implementační aktivity, 
podpořeno bude sdílení a spolupráce škol, je možné zvát odborníky, experty na témata, která školy 
zajímají a která potřebují. 
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Ad 4. Konkrétní směrování aktivit pracovní skupiny, nápady na akce pro školy, tipy na odborníky 
apod.  

- Nabídka kurzů moderní sebeobrany (spíše v MAP IV) 
- podpora ŠPP 
- vzájemné prohlídky škol 
- kontakty, rychlejší propojení 
- návrhy na semináře: V. Masáková, komunikace s rodiči, legislativa, ekonom. podpora 
- Umělecká – potřeba podpory pro soc. Pedagožku (propojení na ZŠ Tusarova 

 

Ad 5. Různé 

- Potřeba řešení problematicky spojené s činností PPP Praha 7 a 8 
- Setkání na téma UA AP – Meta – 29. 11. 
- Pozvání na Oslavu 120 let FZŠ Umělecká 

 

 
 


