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ZÁPIS  
I. SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY (PS)  

PRO ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI 

reg.č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023081 
 

 

Datum konání: 14. 12. 2022 
Místo konání:   Veletržní 24, Praha 7 

Účastníci jednání:  dle prezenční listiny 

Zapsal/a: 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 metodičkou PS R. Růžičkovou 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. 

Ad 4. Konkrétní směrování aktivit pracovní skupiny, nápady na akce pro školy, tipy na 
odborníky apod.  

- Spolupráce s projektem zaměřeným na pilotování pozice sociálního pedagoga 
- Následný projekt 
- Práce s talentovanými dětmi, podpořit a edukovat učitele 
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- INVENIO nástroj pro měření nadání  
- Převis žáků mířících na gymnázia 
- Změna legislativy – OSPOD, pěstounství 
- Ukrajinští žáci/studenti 15-18 let 
- ČvT SOS Ukrajina tým, individuální doučování, mentoringu – síťování mladých lidí, 

motivace 
- Integrační centrum – příprava regionální platformy (UA studenti 15-18) 
- MPSV – dětské skupiny, slaďování rodinného a pracovního života 
- Semináře pro rodiče – pro ana weby - téma poruchy příjmu potravy 
- Stav dětské psychiatrické péče 
- Psychické problémy žáků po období covidu 
- Parametrizace – omezení počtů AP 
- Edukace učitelů v oblasti spolupráce s AP 

Ad 5. Různé  

- RT MAP zjistí možnosti využití a hrazení nástroje INVENIO 
- Zájem o pořádání Dne jazyků 
- Nespokojenost škol s prací PPP Praha 7 a 8, RT MAP naplánuje setkání nebo jinou 

aktivitu vedoucí ke zlepšení vztahů škol a PPP. 


