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

 

Termín: Úterý 3. 9. 2019 od 15:00 hod. 

Místo konání:  MČ Praha 7, Veletržní 33 

Účastníci: S. Hradecká (SH), B. Ernestová (BE), S. Svobodová (SS), M. Svobodová (MS), 
Markéta Kuldová (MK), P. Dobiášová (PD) viz přiložená prezenční listina 

Zapsala: MS 

Příloha:  Prezenční listina z RT 

Další jednání RT: úterý 24. 9. 2019 od 14:30 hod. 

 

 Realizační tým projektu je téměř naplněn, chybí odborný garant (OG) pro komunikaci a projektový 
manažer (PM) jako podpora pro zajištění administrativy projektu. 

 Školní koordinátor (ŠKOR) chybí pouze za Ekoškolku Rozárku a MŠ Kostelní – v řešení. 

 Mezi členy ŘV chybí zástupce školní družiny a klubu, ZUŠ, Arcibiskupství – v řešení. 

 Během 09/2019 je potřeba zajistit garanty pracovních skupin (PS) a členy. PS je celkem 6: 
předškolní vzdělávání, čtenářská gramotnost (ČG), matematická gramotnost (MG), cizí jazyky, 
rovné příležitosti a financování. K dispozici máme garanta PS Rovné příležitosti (u této PS je 
potřeba před založením realizovat ustavující platformu na téma rovných příležitostí) a čtenářská 
gramotnost (?), 2 členy PS předškolní vzdělávání a odborníka na digitální gramotnost, který musí 
být zapojen v PS – ČG, MG, cizí jazyky a předškolní vzdělávání. Dále je k dispozici facilitátor.  

 RT průběžně sbírá kontakty na instituce zabývající se vzděláváním na Praze 7. 

 Proběhly schůzky s téměř všemi zapojenými školami, byla mj. sebrána témata, která je možno 
zakomponovat do vzdělávacích/implementačních aktivit MAP II. RT pracuje na zásobníku možných 
implementačních aktivit.  

 Bude vytvořen plán aktivit v rámci podpory znalostních kapacit (na základě dotazníkového 
šetření). V rámci podpory znalostních kapacit bude 1. velkou akcí workshop na téma „strategické 
plánování“ (www.strategieskoly.cz – možno oslovit).  

 Popisy potřeb škol – bude vytvořen formulář pro zajištění sběru potřeb a získání reflexe každé 
zapojené školy, ŠKOR mohou potřeby sbírat individuálně i formou workshopů za účasti 
facilitátora, kterého zajistí RT. Dále je potřeba vyhodnotit plnění aktivit MAP I. V rámci MČ 
zjišťovalo OIVZ investiční potřeby škol, OIVZ poskytne výstup z dotazníku. Je možné využít 
informace z výročních zpráv, které budou k dispozici v 10/2019. 

 Publicita projektu:  
Byl založen FB projektu a webová stránka, vyšel článek v Hobuletu, v přípravě je další, byly 
připraveny letáky (zatím předány do škol, dále proběhne distribuce do info center, organizací 
poskytujících volnočasové aktivity apod.). 
Povinnými aktivitami jsou 4 články o projektu ročně, tisková beseda s novináři (po aktualizaci 
MAP) a dále bylo v rámci přípravy žádosti naplánováno 1 informativní setkání pro zaměstnavatele.  

 Na výboru pro vzdělávání, sociální věci a zdravotnictví v 10/2019 proběhne prezentace projektu. 
MAP II by bylo možné využít k přípravě témat na výbor.  

 Stálá konference asociací ve vzdělávání (SKAV) připravuje 2. veletrh MAP (11/2019), který má 
pomoci zorientovat se v pedagogických trendech, zažít moderní výuku a případně navázat 
spolupráci s dalšími institucemi ve vzdělávání. Se SKAV proběhne schůzka k možné spolupráci 10. 
9. 2019. 
 

http://www.strategieskoly.cz/
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Úkol Zodpovědnost Termín plnění Stav 

zajištění PM + OG komunikace SH/MS/BE nástup 1. 10. v realizaci 

dohody pro školní koordinátory MS/pers 16. 9.  v realizaci 

zajištění členů PS (schůzka RT 10. 9./resp.13.9.), 
návrhy – architektka, OFI,… , PS pro rovné 
příležitosti (ustavující platforma – řešit termín, 
členy, prostory, občerstvení, program,…) 

MS/MK, návrhy 
všichni 

09/2019 v realizaci 

schůzka NIDV  MS/MK/SH 10. 9.  

podklady pro odvolání členů ŘV MAP I a zajistit členy 
ŘV MAP I (zástupce klubu – ZŠ Tusarova, zástupce 
družiny – ZŠ Umělecká) 

MS 09/19 v realizaci 

termín 1. ŘV (již byl stanoven 23. 10. 2019 
v prostorách Vodárenské věže), občerstvení 
(Chlebíčky Letná), prostory, program, prezentace, 
podklady (jednací řád, statut, komunikační plán, 
složení PS, příp. další) 

MS/MK 09/19 v přípravě 

formulář k reflexi škol (sběru potřeb), schůzka s OG 
evaluace a monitoringu 

MS/MK/PD 09/19 v přípravě 

vyhodnocení naplnění MAP I (propojení 
s formulářem viz výše?) 

MS/MK/PD 09/19  

Manuál k gmailu a googledisku pro ŠKOR + 
proškolení 

MK/MS 15. 9. v realizaci 

popisy potřeb škol – sběr potřeb škol na základě 
formuláře viz výše 

ŠKOR 30. 11. v přípravě 

agregovaný popis škol k projednání na 2. ŘV MS/MK/PD 01/2019 v přípravě 

možnost pro školy využít facilitátorku  MS/MK průběžně dle potřeby 

vyhodnocení naplnění MAP I MS/MK/PD 30. 11. v přípravě 

vstupní evaluační design MS/MK/PD 15. 10.  v přípravě 

komunikační plán MS 15. 9. v přípravě 

školení NIDV k sociálním sítím MS/MK 17. 9.   

workshop ke strategickému plánování MS/MK 11/19  

plán akcí na podporu znalostních kapacit (potřeby) MS/MK   

plán akcí v rámci implementačních aktivit + tvorba 
zásobárny podnětů (např. workshop – propojení 
přírodních věd = „elixír do škol“ trochu jinak) 

MS/MK 11/2019  

veletrh MAP zájemci 11/19  

adresáře stakeholderů MS/MK průběžně v realizaci 

prezentace MAP II na výboru pro vzdělávání, sociální 
věci a zdravotnictví 

MS 14. 10.  

pravidla odměňování MS 10/19  

pracovní výkazy - šablony MS 30. 9. v přípravě 

 

 

 


