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

 
Termín: úterý 21. 7. 2020 od 14:30 hod. 

Místo konání:  MČ Praha 7, Veletržní 33 

Účastníci: Soňa Hradecká (SH), Bára Ernestová (BE), Michaela Svobodová (MS), Markéta 
Kuldová (MK), Romana Růžičková (RR), Hana Šišková (HŠ), viz přiložená 
prezenční listina 

Host: ----------- 

Zapsala: MS 

Příloha:   prezenční listina z RT, harmonogram aktivit 08 – 12/2020 

Další jednání RT: úterý 18. 8. 2020 od 14:30 hod. 

 

Úkol Zodpovědnost Termín plnění Stav 

akce Výstaviště – podpora obědového konta   jaro 2021  

přenastavení fungování PS RR/MS/MK/OG 09/2020  

zajistit další jednání PS dle dohodnutých termínů včetně 
setkání OG (kavárna) 

MS/MK/RR 09 - 10/2020 v přípravě 

zajištění 3. ŘV (občerstvení, prostor, cedule, jmenovky, 
prezentace, pozvánky – 19. 10.) 

MS/MK/RR 5. 11. 2020 v přípravě 

personální změny: 

 ŘV - ZŠ Plamínkové (nový ředitel?) 

 ŠKOR – Pelnářová, Marková, Čížková  

 PS - Hořejší, Marušková, Hadravová, Kroupa? 

 DPP lektoři – Schmalzová, Budíková, Kuběnová, 
Vosmik, Kuběnová (nebo v rámci PS) 

 DPP facilitátor – Čížková, Rabiňáková (800 Kč/h.) 

MS 09/2020 v přípravě 

PNO na zajištění grafomotoriky (26. – 28. 8.), logopedický 
asistent (19. 9. – 10. 10.) 

   

Kontrola přeúčtování osobních nákladů PN/NN MS/personální 09/2020 v realizaci 

realizace FG + příprava zprávy z FG MG, CIZ (26., 27. 8.)  MS/MK/PD/RR 08 - 09/2020 v realizaci 

realizace FG s rodiči (příprava témat, pozvánky, oslovení 
rodičů, komunikace s facilitátorkou atd.) 

MS/SS/HŠ (kontakty 
na rodiče) 

09 – 10/2020 v přípravě 

vyhodnocení naplnění MAP I + dohody o prioritách z MAP  MS 08/2020 v realizaci 

demografická studie – podklady pro dodavatele dle 
požadavku:  

 odhad budoucí bytové výstavby (developerské 
projekty, zastavitelné území apod.) 

 MŠ: kapacity, počty přijatých a nepřijatých, za 3 roky 
zpětně  

 ZŠ: kapacity, počty žáků dle jednotlivých ročníků, za 3 
roky zpětně  

 stávající kapacity sociálních služeb 

 plánovaná výstavba 

MS/dotčené 
odbory/dodavatel 

02/2020 v realizaci  

agregovaný popis škol k projednání na 3. ŘV doplnit o 
konkrétní potřeby – projednat na ŘV 

MS/MK/RR 06/2019 splněno 

možnost pro školy využít facilitátora (superškolník bude 
řešen v rámci MČP7) 

MS/MK dle potřeby průběžně 

rozhovory se zástupci PS a ŘV v rámci evaluace PD 08/2020  v realizaci 

monitoring realizace projektu ZoR 2 PD/MS 08/2020 v realizaci 

zpracování sebehodnotící zprávy PD/MS 08/2020 v přípravě 

zveřejnění podkladů projektu na webu MS/MK/RR průběžně v realizaci 

web MAP II  RR/dodavatel 08/2020 v realizaci 
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plán akcí na podporu znalostních kapacit (potřeby) a 
implementačních aktivit 

MS/MK/RR průběžně v realizaci 

adresáře stakeholderů/sběr podnětů/dokumentů MK průběžně v realizaci 

3D tiskárna pro TGM MS, Elixír 09/2020 v přípravě 

článek HOBULET – připraveno na 09/2020 RR 09/2020 průběžně 

pozvánka na akci „Puberťáci“ - poslat VO MČP7 MK 11/2020 v přípravě 

nákup pomůcek, PNO, objednávky, zveřejnění smluv o 
výpůjčce (Tusarka, Umělecká), darovací smlouvy, RMČ ke 
smlouvám, předávací protokoly 

MK/RR/MS 06 – 09/2020 v realizaci 

Libchavy – akademie pro ředitele MK/RR/MS jaro 2020 v přípravě 

mikulášská akce pro ředitele a zástupce/ŠKOR a PS 
(průzkum trhu na pronájem a občerstvení) 

MK/RR/MS 2. 12. /26. 11.  v přípravě 

dotazníky k on-line výuce – vyhodnocení, zveřejnění, 
rozeslání ředitelům, článek Hobulet 

MK/RR/MS 08/2020 v přípravě 

Evropský den jazyků 26. 9. – akce na podporu jazykového 
vzdělávání 

MK/RR/MS/PS/školy 09/2021 v přípravě 

porada ředitelů – info z MAP, představení Amos vision MS/MK/RR/dodavatel 31. 8. 2020 v přípravě 

zajištění vzdělávacích akcí k polytechnickému vzdělávání 
(pohádková Mat a Fy, badatelka, rozvoj podnikavosti atd. 
dle popisu KA 04) – spolupráce Tereza, Rozárka, HaMat, 
Antonová (Hejného matematika), projekt MČP7 
Odpovědná 7 apod. 

MS/MK/RR 2021/2020 v přípravě 

prezentace využití nakoupených pomůcek v rámci aktivit 
škol – fotky, popis využití pomůcek, sdílení na FB apod. 

ŠKOR průběžně v přípravě 

medailonky škol do bulletinu MAP ŠKOR podzim 2020 v přípravě 

aktualizace investic v rámci SR MAP + schválení ŘV MS/MK/RR/ŠKOR podzim 2020 v přípravě 

setkání MČP7, PPP, OSPOD, MŠ/ZŠ MAP II výhledově  

setkání s preventistou MČP7 RR/MS výhledově  

cyklus na téma syndrom vyhoření (Nevypusť duši) MS/RR/MK 2021 v realizaci 

platové ohodnocení ředitelek MŠ MAPI/MČP7 výhledově  

Různé: 
- školení od Microsoftu (Michailidis) 
- školení na dotace (Korunka – Rafoth, Kýhosová) 
- veletrh řemesel v území Prahy 7 
- Ty-ja-tr – akce pro školy 
- pohybová výchova dětí pro vychovatelky 
- seminář ČSI pro zřizovatele, příp. setkání zřizovatelů 
- sourozenecké konstelace pro rodiče (Halda Jiří) 
- motivace (Dědičová)? 
- vzdělávání pro asistenty pedagoga + spolupráce pedagog a AP (Scholzová) 
- kritické myšlení + podpora práce s nadanými žáky, tvůrčí psaní (Kafková) 
- učitelské večery (Otevřeno) 
- akce na podporu sdílení zkušeností (výtvarné soutěže, koncerty apod.) viz popis KA 04 (možnost zapojení 

facilitátora, který podporuje vzájemnou spolupráci) 
- kurzy 1. pomoci 
- ukázkové hospitace (Kaderka, Ročková apod.) 
- diferencovaná výuka, inkluze, žáci se SVP 
- akce pro preventisty (MP Education apod.) 
- volba studentského starosty – dle žádosti – třeba nahradit něčím jiným 
- práce s hlasem pro pedagogy (Vokalsystem) 
- nezraňující komunikace (Člověk v tísni) 
- dyskalkulie (R. Volfová) 
- angličtina pro dyslektiky 
- M. Herman – pokud osloví Eklová 
- seminář pro MŠ od pracovníků PF UK (výtvarka apod.) 

 


