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

Termín: Úterý 3. 1. 2023 od 14:30 hod. 

Místo konání:  MČ Praha 7, UMČ, Fr. Křížka 

Účastníci: Soňa Hradecká (SH), Michaela Králová (MKr), Romana Růžičková (RR), Markéta Kuldová (MK), 
Petra Dobiášová (PD), Sylva Svobodová (SS), viz přiložená prezenční listina  

Host: --- 

Zapsala: MKr 

Příloha:  prezenční listina z RT 

Další jednání RT: úterý 7. 2. 2023 od 14:30 hod. 

 

Úkol Zodpovědnost Termín plnění Stav 

Zajištění relaxačních technik pro pracovníky OVPŘ, pí 
Budíková zajistí jinou aktivitu – duševní zdraví pro 
náctileté (+ plánovaný kulatý stůl na téma metod a forem 
práce s OMJ) 
Pozn. Moderní sebeobrana 2 x v rámci MČ 

RR 
1. čtvrtletí 
2023 

v realizaci 

MAP III 

 Aktualizace složení orgánů – ŘV (doplnění SS, 
změna Sedláková a Kuběnová),  

 PS (MG – schválení per rollam ŘV složení Pražáka, 
MŠ Nad štolou, U Uranie, KMŠ + Rozárka nebo 
MŠ Troja = garant PS),  

další facoši? – školník, zahradnice, spec. ped., zástupci 
Otevřeno apod. 

MKr, RR, MK 01/2023 splněno 

Průběžná evaluační zpráva (podklady pro závěrečnou 
zprávu z MAP I) – schůzka s PD 31. 1. od 14 hod. 

PD/MKr/všichni 04/2023 v přípravě 

kontrola přeúčtování osobních nákladů PN/NN – zatím 
nemáme fyzicky finanční prostředky 

MKr/personální 01/2023  průběžně 

setkávání s rodiči - využití v MAP III – možnost realizovat 
setkání s odborníky na ožehavá témata (nadané děti, 
šikana, nerovnosti ve vzdělávání, smíšené třídy apod.) a 
navázat diskusí (zapojení škol a dalších aktérů ve 
vzdělávání) – cca 1 x 2 měsíce, zřízení FB EDU 7/district7 
- proběhlé akce pro rodiče – E-bezpečí, 2. st. Vs víceletý 
gympl, další akce digitální wellbeing + děti a téma sexu 
(20. 2. – MP Edu), následně sebepoškozování + poruchy 
příjmu (Machková?) 

všichni 
1. čtvrtletí 
2023 

v přípravě 

zveřejnění podkladů projektu na webu + zajištění webu 
MAP III (FB již aktualizován) – odměna pro Kroupu 

MKr/RR 1/2023 v realizaci 

adresáře stakeholderů – aktualizace dtb pedagogů 
identifikace místních lídrů = propojení dtb CM II a III 

MK + školy průběžně v realizaci 

HOBULET – nutno plánovat dva měsíce předem – sdílený 
dokument = podněty 

SS/RR + všichni 
10. den v 
měsíci 

průběžně 

akce pro ředitele 12. 1. 2022 – standardní porada – 
představení inkubátoru + plánovaná analýza škol 

všichni 1/2023 proběhlo 

metodici prevence (CM III) – představení Macháčková, 
potřeby dalšího vzdělávání, sdílený prostor, téma šikany a 
sdílení řešení v rámci škol (další téma – kazuistiky – klima 
škol, INVENIO – úhrada MČ v rámci prevence? apod.) 

dle potřeby 16. 1. 2023 v přípravě 

dotační zpravodaj RR 1/2023 průběžně 

materiály do ZMČ/Tiskovky 
RR/MKr/SH/HŠ 

do 31. 12. 
2022 

proběhlo 

Aktualizace SR MAP  

 Sběr potřeb škol – aktualizace karet škol, 
aktualizace info ze sběru potřeb škol – zpracování 

MKr/RR/MK 
1. čtvrtletí 
2023 - 
11/2023 

v realizaci 
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Agregovaného Popisu potřeb škol MAP III (viz 
výstupy ze zpracování VZ za 2021/2022) 

 tabulky SR MAP – nové pro MAP III  

 AP 2022/2023/2024 

 Schválení ŘV per rollam, informace RMČ/ZMČ 
Pozn.: Souhlasy jednotlivých zřizovatelů se zařazením 
investičního záměru zřizované školy/investičních záměrů 
zřizovaných škol do SR MAP uzavřené před zařazením 
investičního záměru školy/škol před projednáním a 
schválením SR MAP Řídicím výborem MAP. PS rovné 
příležitosti u SR MAP posuzuje, zda konkrétní aktivity 
navržené v akčních plánech jsou v souladu se zásadou 
rovného přístupu ke vzdělání. 

Naplánovat 2. kolo PS (pozvánky, dohoda s garanty) – PS 
ČG + PS MG dohromady 

RR 1/2023 v přípravě 

Sdílení – obecně – OTEVŘENO   
RT + Pražák 

02/2023, dále 
měsíčně 

v přípravě 

Příprava 2. ZoR a ŽoP  
- podklady ke mzdám, kompletace, texty, přílohy 
- PS – pozvánky, zápisy 

Monitorovací období 
1. 08 – 11/2022 
2. 12/21 – 05/2023 
3. 06 – 11/2023 

 
RR/MK/MKr 

6/2023 v přípravě 

Úkoly z PS 
- Dotazník pro rodiče – co mohou nabídnout škole 

(01/2023) 
- Veřejné sbírky – transparentní účet – důraz 

v rámci porad ředitelů 
- Školení pro školy k PM 
- možnosti využití a hrazení nástroje INVENIO 
- Práce s talentovanými dětmi, podpořit a 

edukovat učitele 
- Edukovat učitele pro práci s AP 
- Spolupráce s PPP – aktivity ke zlepšení 
- Integrační centrum – příprava regionální 

platformy (UA studenti 15-18) 
- Den jazyků/čtenářský maraton 

SH/RR/MKr/MK průběžně v přípravě 

 
 
 


