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BULLETIN 
MAP II 

O PROJEKTU   

Naším cílem je prohloubit spolupráci jednotlivých aktérů ve 

vzdělávání a podpořit školy v naplňování jejich potřeb. Důraz 

klademe na podporu pedagogických pracovníků včetně 

vedení škol, a to zejména formou vzdělávání, mentoringu, 

síťování se zkušenými kolegy a podpory spolupráce škol, 

vzdělávacích a společenských center v rozvoji gramotností a 

klíčových kompetencí dětí a žáků. 

CO MAP PŘINESE 

UČITELŮM 

Příležitosti pro setkávání a sdílení příkladů dobré praxe 

Další vzdělávání, které podpoří jejich práci 

ŘEDITELŮM 

Výměnu zkušeností 

Sdílení společných postupů v řízení a plánování rozvoje škol 

RODIČŮM 

Možnost podpořit školy a vhodně se zapojit do jejich života 

Spolupráci na zvyšování kvality vzdělávání svých dětí 

DĚTEM 

Rozvoj osobního potenciálu každého dítěte 

Bezpečné a přátelské prostředí ve školách 

 

Vážení přátelé, 

 dovolujeme si vám představit první 
číslo našeho bulletinu, jehož 

prostřednictvím bychom vás rádi 
informovali o dění v projektu 

 „Místní akční plány rozvoje 
vzdělávání II – Správní obvod 

 Praha 7“, zkráceně MAP II, který 
realizuje MČ Praha 7 za podpory 

Evropské unie. 

   Chceme vás informovat o naší 
činnosti, akcích, které v projektu 

proběhly a které chystáme, a zároveň 
Vám poskytnout prostor pro prezentaci 

vaší školy či školky. 

 Chybět nebudou ani upoutávky na 
zajímavé akce či materiály z oblasti 

vzdělávání a další informace. 

Těšíme se na spolupráci. 

realizační tým projektu MAP II 
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A MNOHO DALŠÍHO… 

Nechte se překvapit, všichni se budeme snažit, aby se vzdělávání na Sedmičce stále zlepšovalo. 

CO UŽ PROBĚHLO 

Na počátku byly… Pracovní skupiny (PS) 

Členové pracovních skupin jsou odborníci, kteří se podílejí na naplňování úkolů, které si MAP II 

předsevzal a spolu se školními koordinátory budou přinášet návrhy na řešení konkrétních potřeb 

škol. Ze setkání PS vyplývají prozatím následující podněty: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Rozvoj matematické gramotnosti 

 a potenciálu každého žáka 

- interaktivní aplikace v matematice 

- zvýšení zájmu žáků o matematiku 

- robotika, polytechnika 

- kolegiální podpora učitelů 

Rozvoj čtenářské gramotnosti 

 a potenciálu každého žáka 

- přesah ČG do všech oblastí 

- kolegiální podpora učitelů  

- náslechy, sdílení 

- besedy, čtenářské dílny 

- kurzy kritického myšlení 

- vybavení školních knihoven 

 

Cizí jazyky 

- partnerské školy 

- zahraniční výjezdy žáků a učitelů 

- výměnné pobyty 

- festival Den jazyků ve Stromovce 

- jazykové certifikáty pro žáky 

Předškolní vzdělávání 

- podmínky práce učitelek a 

ředitelek  

- metodické skupiny napříč školkami 

- zaměření na logopedii a inkluzivní 

přístup 

Rovné příležitosti 

- děti ze sociálně slabých rodin 

- práce s nadanými žáky 

- práce se žáky se SVP 

- mimoškolní aktivity a jejich 

financování 

- spolupráce s poradenskými 

institucemi 

 

Financování 

- možnosti financování potřeb škol 

(MČ, dotace a granty, sponzoring, 

dárcovství, spolupráce s rodiči) 
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SBĚR POTŘEB ŠKOL 

Agregovaný popis potřeb škol vznikne z dotazníkového šetření na jednotlivých zapojených školách, na 

které nyní navážou společné schůzky se zástupci realizačního týmu MAP II. V několika případech byly 

potřeby školy diskutovány se členy realizačního týmu a pracovníky školy. Na základě výstupů z těchto 

šetření budou identifikovány problémy v nastavení vzdělávací soustavy i v nastavení jednotlivých škol, 

které budou dále předloženy k diskusi o identifikaci jejich příčin. Dokument bude následně využit pro 

další realizaci projektu MAP II a při zpracování aktualizace Strategického rámce MAP. S konkrétními 

výstupy již dnes aktivně pracují výše jmenované pracovní skupiny pod vedením svých garantů. 

 

VŠECHNY NAŠE SEMINÁŘE, WORKSHOPY A AKCE REALIZOVANÉ MAP II JSOU ZDARMA A OTEVŘENÉ KAŽDÉMU 

ZÁJEMCI, KTERÝ SE PŘIHLÁSÍ NA ADRESE: KULDOVAM@PRAHA7.CZ 

 

mailto:kuldovam@praha7.cz
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UŽITEČNÉ TIPY A ODKAZY 

Konference Michaely Veselé Učitel a jeho exkluzivně inkluzivní žáci 

http://www.spolecnekbezpeci.cz/images/pozv%C3%A1nka_Praha_2020.pdf 

Konference “líného” učitele Roberta Čapka https://www.facebook.com/events/501294977126500/ 

ADHD krok za krokem, nová publikace Jitky Kendíkové  https://dobraskola.raabe.cz/adhd-krok-za-

krokem?utm_source=Instagram&utm_medium=DobraSkola&utm_content=ADHD-

krok&utm_campaign=mkt&fbclid=IwAR3q_ccJHSWA9WqM74jlCs46TJKqz1zLeNoCF_2_RKWt8DHco

BFvbAitB8w 

Konference Asistent pedagoga v otázkách a odpovědích pořádá nakladatelství Pasparta 

http://www.pasparta.cz/e-shop/seminare-konference/asistent-pedagoga-v-otazkach-a-odpovedich-jaro-

2020 

Konference Bezpečná škola https://www.smocr.cz/cs/novinky/a/6-rocnik-konference-bezpecna-skola-

2020?fbclid=IwAR2qDBgAal0q31pnmx0crE0EJpkr6wuJrbhq1x6TxRRVcvokZmILX99RVVM 

Inspirace pro rozvoj gramotností všeho druhu  https://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=12726 

 

Protože nejdůležitějšími „zákazníky“ MAPu II jsou školy zapojené do MAP II Prahy 7, potažmo děti / žáci 
a učitelé, chceme jim dát prostor v našem bulletinu. Od příštího čísla se v pravidelné rubrice NAŠE ŠKOLA 

představí vždy jedna ze škol, zapojených do projektu MAP II, a seznámí nás s tím, čím je její škola 
vyjímečná a zajímavá. 

Moc se těšíme!        

                                                                                                                                          váš MAP II 

KONTAKTNÍ INFORMACE 

MAP II Praha 7 

OVPŘ MČ Praha 7 

Veletržní 33, 170 00 Praha 7 

Tel.: 602 650 849 

ruzickovar@praha7.cz 

 

 

SLEDUJTE NÁS NA FACEBOOKU                            HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/MAPIIPRAHA7 

A NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH MČ PRAHA 7            HTTPS://WWW.PRAHA7.CZ/SKOLY-SKOLKY-A-MAP/MAP-II/ 

http://www.spolecnekbezpeci.cz/images/pozv%C3%A1nka_Praha_2020.pdf
https://www.facebook.com/events/501294977126500/
https://dobraskola.raabe.cz/adhd-krok-za-krokem?utm_source=Instagram&utm_medium=DobraSkola&utm_content=ADHD-krok&utm_campaign=mkt&fbclid=IwAR3q_ccJHSWA9WqM74jlCs46TJKqz1zLeNoCF_2_RKWt8DHcoBFvbAitB8w
https://dobraskola.raabe.cz/adhd-krok-za-krokem?utm_source=Instagram&utm_medium=DobraSkola&utm_content=ADHD-krok&utm_campaign=mkt&fbclid=IwAR3q_ccJHSWA9WqM74jlCs46TJKqz1zLeNoCF_2_RKWt8DHcoBFvbAitB8w
https://dobraskola.raabe.cz/adhd-krok-za-krokem?utm_source=Instagram&utm_medium=DobraSkola&utm_content=ADHD-krok&utm_campaign=mkt&fbclid=IwAR3q_ccJHSWA9WqM74jlCs46TJKqz1zLeNoCF_2_RKWt8DHcoBFvbAitB8w
https://dobraskola.raabe.cz/adhd-krok-za-krokem?utm_source=Instagram&utm_medium=DobraSkola&utm_content=ADHD-krok&utm_campaign=mkt&fbclid=IwAR3q_ccJHSWA9WqM74jlCs46TJKqz1zLeNoCF_2_RKWt8DHcoBFvbAitB8w
http://www.pasparta.cz/e-shop/seminare-konference/asistent-pedagoga-v-otazkach-a-odpovedich-jaro-2020
http://www.pasparta.cz/e-shop/seminare-konference/asistent-pedagoga-v-otazkach-a-odpovedich-jaro-2020
https://www.smocr.cz/cs/novinky/a/6-rocnik-konference-bezpecna-skola-2020?fbclid=IwAR2qDBgAal0q31pnmx0crE0EJpkr6wuJrbhq1x6TxRRVcvokZmILX99RVVM
https://www.smocr.cz/cs/novinky/a/6-rocnik-konference-bezpecna-skola-2020?fbclid=IwAR2qDBgAal0q31pnmx0crE0EJpkr6wuJrbhq1x6TxRRVcvokZmILX99RVVM
https://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=12726&fbclid=IwAR3uxelG3Gp1Nzopc8vL-LZJKrIgTEp0ODJDcWUD94TW-V_qt3LcUTQ8Aak
mailto:ruzickovar@praha7.cz
https://www.facebook.com/mapIIpraha7
https://www.praha7.cz/skoly-skolky-a-map/map-ii/

