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ZÁPIS 2. SETKÁNÍ 
PRACOVNÍ SKUPINY (PS) 

PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 
 

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 16. ledna 2019, 14 – 15,30 hod.  

Místo konání:   MČ P7, Veletržní 33, Praha 7 (zasedací místnost) 

Účastníci jednání:  dle prezenční listiny 

Klíčová aktivita/podaktivita: 02 Aktualizace a rozvoj MAP/KA 02C Pracovní skupiny pro 
rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti a k rozvoji 
potenciálu každého žáka 

Zapsal/a: Romana Růžičková 

 

Program: 

1. Aktuální informace o projektu 
2. Plán aktivit na 1. poletí 2020 
3. Informace o sběru potřeb škol 
4. Různé (postřehy / podněty účastníků apod.) 
5. Shrnutí výstupů setkání  

Ad 1. Aktuální informace o projektu  

Po přivítání všech účastníků setkání hlavní manažerkou projektu, Michaelou Svobodovou, 
byl představena nová členka realizačního týmu projektu: Romana Růžičková, odborný garant, 
projektový manager.  

Hlavní managerka informovala, že bude PS pravděpodobně potřeba doplnit o dalšího člena 
(zaměření digitální gramotnost) a požádala přítomné o případné návrhy, dále stručně 
informovala o již proběhlých setkáních jiných pracovních skupin. 

V úvodu hlavní manažerka projektu informovala o tom, že byl dokončen sběr potřeb škol, ze 
kterého je v současné době zpracována pracovní verze Agregovaného popisu potřeb škol 
(APPŠ), která bude ještě konzultována s jednotlivými školami a poté bude popis poskytnut 
členům řídícího výboru a pracovním skupinám. Další sběr a vyhodnocení posunu proběhne na 
podzim 2021.  
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Ad 2. Plán aktivit na 1. poletí 2020 

Hlavní manažerka projektu informovala účastníky o dosavadních a plánovaných činnostech 
projektu MAP II. V případě plánované konference pro MŠ je možnost, aby se při vyšším počtu 
účastníků konala přímo v Praze 7.  

Připravované aktivity v období 01-03/2020:  

 setkání pracovní skupiny pro čtenářskou gramotnost – 21. 1. 2020 

 setkání pracovní skupiny pro financování – 21. 1. 2020 

 II. Zasedání Řídícího výboru MAP II Praha 7 – 23. 1. 2020 

 setkání pracovní skupiny pro rovné příležitosti – 6. 2. 2020 

 seminář – Strategické plánování aktivit škol - 5. 2. 2020 

 seminář – Žákovské parlamenty – 12. 2. 2020 

 představení možností spolupráce s gymnáziem Přírodní škola v rámci porady ředitelů- 
13. 2. 2020 

 setkání školních koordinátorů – 18. 2. 2020 

 seminář – Řečové poruchy ovlivňující vzdělávání - 20. 2. 2020 

 seminář – Prevence syndromu vyhoření pro učitele ZŠ a MŠ – 4. - 5. 3. 2020 

 seminář – Kariérové poradenství - 4. - 5. 3. 2020 

 seminář – Práce zástupce ředitele školy – 12. 3. 2020 

 pro MŠ – konference 25. 3. 2020 – legislativa a kontrola ČSI  

 seminář – Děti a žáci s PAS v běžné škole – 23. 4. 2020 

V dalším období MAP plánuje zorganizovat setkání u kulatého stolu pro zástupce OSPOD, PPP, 
zástupců Asociace školské sociální práce a dalších relevantních aktérů za účelem diskuse o 
možném modelu pilotního projektu na téma školské sociální práce v Praze 7. 

Ad 3. Informace o sběru potřeb škol 

Na setkání obdrželi garanti pracovních skupin sumarizovaný seznam výstupů 
v anonymizované podobě. Hlavní manažerka vyjasnila některé dotazy k sumarizaci. Hlavní 
managerka představila sumarizovaný přehled potřeb škol, které byly rozděleny do dvou skupin 
– MŠ a ZŠ zvlášť a do několika kategorií: stavební úpravy, vybavení a pomůcky, personální 
oblast, DVPP a sociální oblast, sociálně komunitní oblast, bezpečnost a systémové potřeby. 
Zároveň byly potřeby rozděleny do průřezových témat MAP II, kterými jsou: 

- matematická gramotnost 
- čtenářská gramotnost 
- podnikavost a iniciativa dětí a žáků 
- inkluze 
- digitální kompetence 
- polytechnické vzdělávání včetně EVVO 
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- kompetence pro používání cizího jazyka 
- investice do kapacit škol 

Ad 4. Různé (postřehy / podněty účastníků apod.) 

Téma, které MŠ považují za stěžejní je přeřazení ředitelek MŠ do 12. platové třídy a snížení 
počtu dětí v MŠ. Garantka PS uvedla, že zařazení do 12. platové třídy je v kompetenci 
zřizovatele, přičemž je nutné vycházet z katalogu prací. Situaci lze řešit i navýšením osobního 
ohodnocení nebo příplatku za vedení. Dále uvedla, že vysokým počtem dětí ve třídách se 
snažily ředitelky MŠ především vyjít vstříc potřebám zřizovatele, nicméně nyní se tato situace 
odráží v přetíženosti pedagogických sborů a ředitelek samotných a je na úkor kvality 
vzdělávání. Vysoké počty dětí na třídě (28) kritizuje i Česká školní inspekce, a to  s ohledem na 
kvalitu předškolního vzdělávání. Navýšení kapacit bylo nastaveno na dobu neurčitou, ředitelky 
plánují podat žádost o snížení kapacity z 28 na 24 dětí ve třídě a to ještě před plánovaným 
zápisem do MŠ.  

Metodička PS informovala, že pokud dojde ke snížení kapacit, výrazně naroste počet dětí, 
které nebude možné umístit do MŠ. MŠMT dle informací garantky PS připravuje novelu 
vyhlášky, týkající se snížení maximálního počtu žáků ve třídách. Výhledově by max. kapacita 
měla být 20 dětí/třída. Tyto otázky budou postoupeny Městské části Praha 7 a bude o nich 
informován také ŘV MAP na svém jednání 23. 1. 2020.  

Byla diskutována otázka kriteriálního hodnocení pedagogů – výše nenárokových složek. 
Garantka dále upozornila na to, že MČP7 v rámci provozního příspěvku financuje školy 
v přepočtu na žáka, což není ideální. Do budoucna se počítá s tím, že MŠ do tří tříd nebudou 
mít pozici zástupce ředitele, to se MŠ v území P7 netýká.  

Garantka PS navrhla uspořádat metodické skupiny napříč MŠ Praha 7 – společná setkání, 
sdílení dobré praxe, vzájemné hospitace apod., které mohou napomoci zvýšení kvality 
pedagogické praxe na MŠ.    

11. 3. 2020 od 14 hod. proběhne Focus group pro MŠ Prahy 7 za účasti 2 zástupců z každé MŠ, 
kde budou komunikovány jejich konkrétní potřeby. Bude-li to potřeba, zajistí RT MAP II 
facilitátora.  

Další témata a potřeby: 

 nárůst počtu dětí s OMJ 

 edukace rodičů - spíše nezájem, rozdíl mezi Letnou a „dolními Holešovicemi“ 

 spolupráce a komunikace s rodiči 

 spolupráce s PPP  

 potřeba sdíleného logopeda - řešena systémově 

 potřeba sdíleného speciálního pedagoga - řešena systémově 
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 informace o odchodu jediné dětské psycholožky, která působila v obvodu Prahy 7 

 péče o děti z azylových domů - terapeuti 

 kvalitní přednášky pro učitelky MŠ - dr. Jana Woleská, dr. Mertin, dr. Marek Herman, 
Verena Kastová z Institutu C. G. Junga v Curychu (literatura) 

 problematika přípravných tříd 

 problematika vzdělávání personálu školních kuchyní, spolupráce s nutriční 
terapeutkou - problém je spíše při náhlém výpadku personálu, diskutována byla 
možnost zajištění přes restauraci (podmínkou je prohlídka u smluvního lékaře MŠ), a 
také nízké platové ohodnocení (cca 15 000 Kč hrubého) 

 asistent pedagoga i bez přiznání PO - v rámci PHmax bude možné žádat 

 dětské skupiny - nově jesle - do tří let, MŠ mají zajistit místo pro tříleté děti 

Ad 5. Shrnutí výstupů setkání 

Výstup Zajistí 

 organizační zajištění Focus group 11. 
3. 2020, 14 hod., zajištění facilitátora 

RT MAP II 

 otázka zařazení ŘMŠ do 12. platové 
třídy (příp. navýšení osobního 
ohodnocení/příplatku za vedení) 

RT MAP II, bude diskutováno na 
Focus group, výstupy budou předány 
MČ Praha 7 

 snížení kapacit MŠ Bude diskutováno na Focus group, 
výstupy budou předány MČ Praha 7 

 vznik metodických skupin napříč MŠ 
Praha 7 

Bude diskutováno na Focus group 

 sdílený logoped RT MAP II + PS financování - hledání 
zdrojů 

 sdílený speciální pedagog RT MAP II + PS financování - hledání 
zdrojů 

 zápis bude zaslán k připomínkám Členové PS 

 

Další společné setkání PS: 

 16. 4. 2020 od 14:00 - MČ P7, Veletržní 33, Praha 7 (zasedací místnost) 

 
 


