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Popis klíčových aktivit   
  

KA 01 Řízení projektu  
  

Popis dle MS2014:  
Úkolem KA 01 Řízení projektu je dopředu nastavit a vykovávat postupy řízení projektu tak, aby 

zajišťovaly průběžné řízení a kontrolu realizace projektu. Důležitým parametrem KA 01 je komunikace 

s poskytovatelem dotace, příprava zpráv o realizaci projektu, finanční a manažerské finanční řízení 

projektu, včetně řízení lidských zdrojů. Monitorování a řízení realizace všech povinných aktivit 

projektu, v souladu s metodikou Postupy MAP a Pravidly pro žadatele a příjemce - Spec. část a v 

souladu s pravidly OP VVV, při respektování platné legislativy. Budou zajištěny principy fungování 

místního akčního plánování, efektivní fungování ŘV, PS, školních koordinátorů a dalších členů RT.  

Součástí řízení projektu bude zajištěna funkčnost realizačního týmu i  implementačních aktivit 

projektu. Projekt bude řízen Hlavním manažerem projektu, který má pod sebou tým a ten je schopen 

svými činnostmi pokrývat všechny úrovně řízení projektu a zajišťovat veškeré činnosti související s 

administrací projektu. Jednotliví pracovníci budou vykonávat činnosti jak odborné, tak administrativní 

s jasnou identifikovatelností, která z činností spadá do jakého týmu. Pro zajištění funkčnosti Řízení 

projektu bude využito prostředí typu SharePoint. Důležitou rolí hlavního manažera projektu je 

koordinace činností mezi příjemcem dotace a jednotlivými školami.  

Porady RT se budou konat pravidelně v intervalech dle aktuální potřeby. Z těchto porad bude prováděn 

zápis a výstup, který bude sloužit k naplnění cílů projektu. V rámci KA Řízení projektu bude kvalitně 

nastaven systémem řízení SMART a bude řešeno to, že bude možné včas identifikovat případná rizika 

a eliminovat jejich dopad.  

Výstupy KA:  

- Kvalitně řízené a realizované aktivity projektu.  

- Průběžné zprávy o realizaci projektu (ZoR).  

- Závěrečná zpráva o realizaci projektu (ZZoR)  

  

Doplňující informace k KA nad rámec popisu dle MS2014:  
Za řízení projektu bude odpovědný Hlavní manažer projektu, který vede realizační tým. Realizační tým 

bude plnit cíle projektu, realizovat klíčové aktivity v souladu se schváleným harmonogramem a sledovat 

naplnění monitorovacích indikátorů. Jednotliví členové RT se budou podílet na zpracování výstupů 

projektu dle aktivit, které pod ně spadají.  

Pro efektivní řízení projektu a efektivní vynaložení finančních prostředků v souladu s principy 3E bude 

pozice Finančního manažera doplněna o Manažera projektu administrátora, kdy náklady na tuto pozici 

budou hrazeny v rámci paušálních nákladů projektu. 
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Organizační struktura projektu:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

KA bude realizována po celou dobu projektu.   

  

V rámci KA 01 Řízení projektu budou zajištěny aktivity:  

- Koordinace spolupráce mezi příjemcem dotace, členy RT, školami a dalšími aktéry v území 

realizace projektu,  

- podpora činnosti Řídícího výboru a PS (příprava podkladů, zpracování výstupů z jednání 

apod.),  

- zpracování a průběžný monitoring systému komunikace jak dovnitř, tak navenek 

(komunikační plán),  

- komunikace s poskytovatelem dotace, příprava průběžných zpráv o realizaci projektu, 

komunikace s dotčenými odbory příjemce dotace,  

- monitorování a řízení průběhu realizace povinných aktivit 2. Rozvoj a aktualizace MAP a 3. 

Evaluace a monitoring MAP – výstupem budou zprávy o realizaci projektu,  

- zpracování průběžných sebehodnotících zpráv, na jejich základě navrhování případné 

aktualizace dokumentace MAP,  

- management spolupráce s individuálním projektem systémovým Strategické řízení a 

plánování ve školách a v územích (SRP),  

- průběžné plnění a vyhodnocování cílů projektu, koordinace a komunikace s aktéry působícími 

v oblasti vzdělávání na území realizace projektu,  

- zajišťování a organizace aktivit souvisejících s podporou a rozvojem kapacit v rámci MAP,  

- zajištění chodu místního akčního plánování přenos výstupů mezi jednotlivými články, které 

jsou v rámci organizační struktury MAP zřízeny (ŘV a PS),  

- podpora škol v plánování – administrativní podpora školních koordinátorů.  

  

 

Hlavní manažer 
projektu

Administrativní tým 
RT MAP

Finanční manažer

Manažer projektu 
administrátor

Odborný tým RT MAP

Odborný garant 
Evaluace a 

monitoringu

OG Strategického 
plánování

Facilitátor

Školní koordinátoři

Odborný garant 
plánování a podpory 
znalostních kapacit

Lektoři Podpory 
znalostních kapacit

OG Komunikace
Merodik pracovních 

skupin

Garanti pracovních 
skupin

Členové pracovních 
skupin

Odborný tým 
Implementace MAP

Garant implementace

Koordinátor aktivit 
implementace MŠ

Koordinátor aktivit 
implementace ZŠ

Mentoři 
implementačních 

aktivit
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Výstupy klíčové aktivity:  

• Kvalitně řízené aktivity a monitoring projektu  

• Průběžné zprávy o realizaci projektu (ZoR)   

• Závěrečná zpráva o realizaci projektu (ZZoR)   

  

Přímé náklady na klíčovou aktivitu KA 01 Řízení projektu:  

• Odměna Hlavnímu manažerovi projektu  

• Odměna Finančnímu manažerovi  

 

KA 02 Rozvoj a aktualizace MAP  
Popis dle MS2014:  

V souladu s dokumentem Postupy MAP II bude náplní této aktivity realizace a prohlubování procesu 

společného místního akčního plánování s aktivním zapojením škol do tohoto procesu, čímž bude 

podpořen rozvoj partnerství v území a tím rozvíjen samotný MAP. Realizací KA 02 dojde k aktualizaci 

dokumentace MAP a zpracování akčních plánů.   

V rámci klíčové aktivity KA 02 budou realizovány následující povinné a volitelné podaktivity:  

- KA 02.1 Řízení procesu rozvoje a aktualizace MAP.    

- KA 02.2 Zpracování komunikačního plánu, zpracování a realizace konzultačního procesu jako 

součásti komunikačního plánu.   

- KA 02.3 Pracovní skupina pro financování.  

- KA 02.4 Pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu 

každého žáka.  

- KA 02.5 Pracovní skupina pro rovné příležitosti.  

- KA 02.7 Podpora škol v plánování.   

- KA 02.8 Místní akční plánování.  

- KA 02.9 Spolupráce s individuálním projektem systémovým Strategické řízení a plánování ve školách 

a v územích (SRP).   

- KA 02.11 Podpora znalostních kapacit.   

Na počátku realizace projektu bude aktualizováno složení Řídícího výboru MAP (ŘV MAP). 

Realizace této podaktivity bude vycházet ze zkušeností z předchozího projektu MAP I, kde již 

byla nastavena funkční organizační struktura Řídícího výboru, realizačního týmu a pracovních 

skupin a spolupráce. V rámci KA budou zapojeny jednotlivé školy na území realizace projektu i 

další aktéři působící v oblasti vzdělávání. Bude dbáno na kvalitní činnost pracovních skupin pro 

oblasti:   

1. PS pro financování, 

2. PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka, 

3. PS pro rozvoj matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka, 

4. PS pro rovné příležitosti, 

5. PS pro předškolní vzdělávání,  

6. PS pro cizí jazyky. 
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Každá pracovní skupina bude tvořena 4  členy, kdy alespoň 1 z členů skupiny splňuje požadavek 

5 let pedagogické praxe a na začleňování ICT do procesu vzdělávání.  

  

Doplňující informace k KA nad rámec popisu dle MS2014:  
  

V rámci klíčové aktivity KA 02 budou realizovány následující povinné a volitelné podaktivity:  

  

• KA 02A Řízení procesu rozvoje a aktualizace MAP    

• KA 02B Zpracování komunikačního plánu, zpracování a realizace konzultačního procesu jako 

součásti komunikačního plánu   

• KA 02C Pracovní skupiny  

• KA 02D Podpora škol v plánování   

• KA 02E Místní akční plánování   

• KA 02F Spolupráce s individuálním projektem systémovým Strategické řízení a plánování ve 

školách a v územích (SRP)   

• KA 02H Podpora znalostních kapacit   

  

Výše uvedené podaktivity budou realizovány v součinnosti s vytvořenou a nastavenou platformou 

partnerství z MAP I a budou respektovat specifika území MČ Praha 7. 

  

 
  

  

  

  

  

Výstupy, kterých bude dosaženo realizací KA 02 Rozvoj a aktualizace MAP:  

- aktualizované složení ŘV MAP,  

- aktualizovaný Statut a Jednací řád ŘV MAP,  

- aktualizovaný seznam PS a jejich členů,  

- aktualizovaná organizační struktura, včetně popisu rozdělení rolí, povinností a odpovědností, 

schválená ŘV MAP,  

- aktualizovaná identifikace dotčené veřejnosti.  

  

Partnerství  
MAP 

Aktéři působící 

ve vzdělávání 

v území 

MŠ, ZŠ, ZUŠ 

SVČ, zájmové  
organizace 

Děti a žáci Rodiče 

Veřejnost 

Zřizovatelé  
škol a  

vzdělávacích  
zařízení 
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KA 02A Řízení procesu rozvoje a aktualizace MAP    

  

Na počátku realizace projektu (do 3 měsíců od zahájení fyzické realizace projektu) bude aktualizováno 

složení Řídícího výboru MAP (ŘV MAP), dále dojde k aktualizaci organizační struktury (organizační 

struktura zahrnuje RT MAP, ŘV MAP a PS). Součástí bude popis rolí, povinností a odpovědností těchto 

jednotlivých složek organizační struktury. Organizační struktura musí odrážet strukturu strategie. Dále 

bude zpracována aktualizace identifikace dotčené veřejnosti.   

  

Realizace této podaktivity bude vycházet ze zkušeností z předchozího projektu MAP I, kde již byla 
nastavena funkční organizační struktura Řídícího výboru, realizačního týmu a pracovních skupin a 
spolupráce.    
  

V rámci nastavení projektu MAP II se předpokládá následující organizační struktura:  

  

 
  

Řídící výbor  

Řídící výbor je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů 

ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP.  ŘV MAP je povinný pro všechna partnerství.   

Řídící výbor je primárně složen z členů Řídícího výboru projektu MAP I, kteří byli aktivně zapojeni do 

realizace projektu a byla s nimi dobrá zkušenost. Členové původního Řídícího výboru budou osloveni 

na začátku projektu (část se jich změní z důvodu změny na pozici ředitele dle výsledku výběrových 

řízení). Dále budou osloveni další zástupci, kteří by se mohli do činnosti Řídícího výboru zapojit dle 

Postupů MAP II. Aktualizovaný Řídící výbor si zvolí svého předsedu a definuje si vlastní postupy 

rozhodování. Řídicí výbor se bude řídit platným Statutem a Jednacím řádem. Schválený Statut a Jednací 

řád Řídícího výboru předloží realizátor projektu v 1. ZoR projektu.   

  

Role Řídícího výboru bude přímo spjatá s procesem společného plánování, rozvojem, aktualizací a 

schvalováním MAP.  

Hlavní činností Řídícího výboru bude:  

• projednávání a schvalování veškerých dokumentů vytvořených v rámci MAP  

• dohled nad realizací MAP  

  

Řídící výbor 

Pracovní  
skupiny 

Realizační  
tým 
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• dlouhodobé plánování v oblasti vzdělávání  

• projednávání podkladů a všech připomínek během realizace projektu, návrh stěžejních 

materiálů pro přípravu, realizaci a evaluaci MAP  

• zprostředkování přenosu informací  

  

Řídící výbor se schází v předem stanovených termínech, a to vždy nejméně 2x za kalendářní rok, a 

kdykoliv kdy je svolán Hlavním manažerem projektu na základě oprávněného podnětu některého z 

členů Řídícího výboru.  

  

Pracovní skupiny  

Na základě zkušeností z MAP I obsahuje organizační struktura tyto pracovní skupiny:   

  

1. PS pro financování, 

2. PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka, 

3. PS pro rozvoj matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka, 

4. PS pro rovné příležitosti, 

5. PS pro předškolní vzdělávání,  

6. PS pro cizí jazyky  

  
 

 

 

 

 

  

Členství v PS bude primárně nabídnuto členům pracovních skupin z MAP I. Při mapování zájmu během 

přípravy žádosti projevily předběžný zájem osoby, které již pracovaly v pracovních skupinách v 

předchozím projektu MAP dle výsledku dotazníkového šetření při přípravě projektového záměru.  

Nominace členů PS bude navržena projektovým týmem a schválena členy ŘV na počátku projektu. 

Zapojené subjekty (školy, zřizovatelé) budou moci navrhnout další kandidáty jednotlivých opatření a 

členy PS z řad nepedagogů (zástupců NNO, odborníků na vzdělávání – např. zástupců Pedagogické 

fakulty apod.).  

Obsahem práce PS je zejména vzájemné vzdělávání, přenos zkušeností a informací a odborně vedená 

diskuze o problematice nastavení rovných příležitostí a selektivnosti vzdělávacího systému a uvnitř 

škol.  PS na základě získaných znalostí a zkušeností především posuzuje navržené konkrétní aktivity v 

akčních plánech, zda jsou v souladu se zásadou rovného přístupu ke vzdělání. PS také vytváří popis 

ŘV MAP II

PS Rovné 
příležitosti

PS ČG PS pro cizí jazyky
PS pro 

předškolní 
vzdělávání

PS MG

PS Financování
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stávajícího stavu této problematiky v území, popis příčin (důvodů) tohoto stavu a návrh aktivit, které 

pomohou nastavit rovné příležitosti a eliminovat selektivitu.   

Každá pracovní skupina bude tvořena 4 stálými členy, kdy alespoň 1 z členů skupiny splňuje požadavek 

minimálně 5-leté pedagogické praxe. Každá pracovní skupina bude mít svého garanta. Metodik 

pracovních skupin je zodpovědný za řízení pracovních skupin, je členem Řídícího výboru. Pracovní 

skupiny tvoří zejména vybraní vedoucí pracovníci nebo pedagogové škol. Počítá se s tím, že těchto 

pracovních skupin se budou účastnit i další pracovníci či pedagogové ostatních škol a jiných organizací, 

a to na bázi dobrovolnosti. Nedílnou součástí práce těchto PS je začlenění oblasti digitální gramotnosti 

a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou matematické a čtenářské gramotnosti a 

rozvojem potenciálu každého žáka.  

  

Pracovní skupiny se schází v předem stanovených termínech, a to vždy nejméně čtyřikrát za 

kalendářní rok, může být svoláno i mimořádné jednání na základě oprávněného podnětu některého 

z členů Řídícího výboru.  

  

Realizační tým   

Realizační tým zabezpečuje činnost Řídícího výboru, případně dalších aktérů organizační struktury 

MAP. Je složen z administrativního týmu, odborného týmu a odborného týmu implementace.   

Odborný tým RT MAP je odpovědný za expertní věcné naplnění projektu. Tým tvoří Hlavní manažer 

projektu, Odborný garant plánování a podpory znalostních kapacit, Odborný garant Strategického 

plánování, Odborný garant Evaluace a monitoringu, Odborný garant Komunikace, Metodik 

pracovních skupin, Garanti pracovních skupin a členové pracovních skupin. Tyto pozice odpovídají 

za realizaci a tvorbu výstupů jednotlivých klíčových aktivit, zajišťují poradenství a poskytují expertní 

posouzení zpracovávaných výstupů projektu, odborně vedou pracovní skupiny projektu s odbornými 

garanty, monitorují průběh realizace MAP po obsahové stránce. Do realizačního týmu jsou zapojení 

školní koordinátoři z jednotlivých škol zapojených do projektu. Podílí se na sběru a vyhodnocení 

sledovaných parametrů ze škol kde působí. Jejich role rovněž spočívá v přenosu výstupů z pracovních 

skupin do škol, kde působí.  

Odborný tým Implementace MAP   

Odborný tým implementace MAP je odpovědný za expertní věcné naplnění části projektu - 

Implementace. Tým tvoří Garant implementace, Koordinátor aktivit implementace MŠ, 

Koordinátor aktivit implementace ZŠ a Mentoři implementačních aktivit. Tyto pozice odpovídají za 

realizaci a tvorbu výstupů implementačních aktivit, zajišťují poradenství a poskytují expertní 

posouzení zpracovávaných výstupů projektu. Rozdělení pozice odpovídá potřebám území realizace 

projektu především potřebě zohlednit specifika MŠ a ZŠ a potřebě podpořit koordinaci spolupráce v 

rámci realizace aktivit implementace. Do oblasti implementace jsou zapojeni i školní koordinátoři, 

kteří se podílí na organizaci aktivit implementace pro školu, kde působí, podílí se rovněž na 

vyhodnocení aktivit implementace a na podpoře výměny a sdílení zkušeností.  

  

Klíčové výstupy podaktivity:  

- Aktualizovaná dokumentace MAP - zajištění Řízení procesu MAP   

  

Přímé náklady na klíčovou aktivitu KA 02A Řízení procesu rozvoje a aktualizace MAP:  

-   Mzdové náklady realizačnímu týmu   
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KA 02B Zpracování komunikačního plánu, zpracování a realizace konzultačního procesu jako součásti 
komunikačního plánu   

  

Podaktivita plní při realizaci projektu funkci, ve které jsou široké veřejnosti poskytovány informace  o 

MAP, jeho aktivitách a výstupech. Podaktivita navazuje na již zpracovanou Komunikační strategii – 

pravidla pro zapojení dotčené veřejnosti v rámci MAP I. Na základě této strategie se zpracuje 

komunikační plán, popř. aktualizace plánu v průběhu realizace projektu. Realizační tým popíše, jaké 

jsou zapojené subjekty, které subjekty se účastní jednání a které jsou zapojeny formou informování, 

způsoby pravidelného informování, způsoby realizace konzultačního procesu, způsoby a termíny 

přijímání podnětů a připomínek, způsoby a termíny pro vypořádání připomínek, techniky pro 

poskytování zpětné vazby, techniky pro průběžné informování veřejnosti - kulaté stoly, workshopy. RT 

MAP na základě aktualizovaných seznamů dotčené veřejnosti zapojí relevantní aktéry do procesu 

plánování v území. Za podaktivitu zodpovídá Odborný garant Komunikace.  

Průběžné informování a představení jednotlivých výstupů, pozvánky na akce a další bude zajištěno také 

prostřednictvím webových stránek projektu.   

V rámci využití dalších prostředků pro průběžné informování a představení jednotlivých výstupů, 

pozvánky na akce bude využit facebookový profil projektu.  

Klíčové výstupy podaktivity:  

• Průběžné informace dle tabulky:  

Kdy   Co   O čem informujeme/co 

konzultujeme   

Zahájení realizace projektu 

(intenzivnější komunikace se 

realizuje do 6 měsíců od 

vydání právního aktu)   

Internetové stránky   

Facebook  

Letáky   

Zahájení projektu   

Výstupy z MAP I   

Obsazení PS   

Strategický rámec   Internetové stránky   

Facebook  

Letáky  

Průběžné informování a 
představení výstupů z 
jednotlivých fází zpracování   
Celkem 4 novinové články  1 
tisková zpráva po 
zpracování   
1 tisková beseda nebo jiná 
forma setkání s novináři po 
zpracování   
Konzultace zpracovaného 

plánu   

Zpracování MAP   Internetové stránky  
Facebook  
regionální noviny  

Letky  

Průběžné informace  Výstupy 

SWOT3 analýz   

  

• Aktualizovaná dokumentace MAP - část Řízení procesu MAP – zpracovaný komunikační plán.   
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Přímé náklady na klíčovou aktivitu KA 02B Zpracování komunikačního plánu, zpracování a realizace 

konzultačního procesu jako součásti komunikačního plánu:  

  

• Odměna Odbornému garantovi komunikace  

  

Konkrétní náklady a popis činnosti je uveden v příloze Rozpočet projektu s komentářem. V rámci 

paušálních výdajů budou řešeny náklady se zřízením a udržováním komunikačních nástrojů.  

  

  

KA 02C Pracovní skupiny  

  

V rámci podaktivity budou vytvořeno 6 pracovních skupin:  

1. PS pro financování, 

2. PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka, 

3. PS pro rozvoj matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka, 

4. PS pro rovné příležitosti, 

5. PS pro předškolní vzdělávání,  

6. PS pro cizí jazyky  

 

PS se budou zabývat také identifikací místních lídrů/expertů a jejich zapojením do práce PS a dalších 

aktivit v území, zapojením lídrů z jiných platforem, regionů nebo VŠ.   

Každá z pracovních skupin bude složena z 4 stálých členů, kteří se budou pravidelně účastnit práce v 

odborných skupinách. Každá PS má svého garanta. Zapojené subjekty (školy, zřizovatelé) budou moci 

navrhnout další kandidáty jednotlivých opatření a členy PS z řad pedagogů i nepedagogů (zástupců 

NNO, odborníků na vzdělávání – např. zástupců vysokých škol apod.). Tito zástupci se pak účastní 

pracovních skupin na dobrovolné bázi. Jednání pracovní skupiny řídí Odborný garant Strategického 

plánování  

Každá z pracovních skupin se schází min. 4x ročně a výstupy z jednání formou doporučení předkládá ŘV 

MAP. PS také projednává a připomínkuje všechny materiály relevantní pro PS MAP v podaktivitě KA 

02E. Ze všech jednání PS jsou pořizovány zápisy.  

Za činnost pracovních skupin je odpovědný Metodik pracovních skupin. Ten nese odpovědnost za 

erudovanost jednotlivých členů PS, za dodržení intervalů setkání 4x ročně (v případě potřeby častěji), 

za věcnost jednotlivých setkání, za zápisy a prezenční listiny ze všech jednání PS, za výstupy z 

jednotlivých pracovních skupin, tak aby byly podkladem rozvoji a aktualizaci MAP. Dále úzce 

spolupracuje s Odborným garantem Strategického plánování a Garantem implementace tak, aby 

výstupy pracovních skupin byly předány prostřednictvím školních koordinátorů do jednotlivých škol na 

území realizace projektu.  

Ad 1) Pracovní skupina financování  

PS pro financování je rovnoměrně složena ze zástupců obcí v území, ředitelů škol a odborníků. Cílem 

pracovní skupiny pro financování je navrhnout, jakým způsobem bude financována realizace aktivit, 

zapracovaných do SR MAP/akčních plánů. Jedná se o doporučení jednotlivých finančních zdrojů 

(strukturální fondy EU, státní rozpočet ČR, rozpočet kraje, dohodnuté financování v rámci MČ Praha 7 

a MČ Praha - Troja, rozpočty jednotlivých obcí, rozpočty škol, jiné zdroje apod.).   
  

Důležitou oblastí, kterou se pracovní skupina bude zabývat, je podpora škol v oblasti poradenství a 

administrativně správního servisu. Cílem je navrhnout systémy, které povedou ke snížení 
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administrativní zátěže vedení škol. Proto bude pracovní skupina úzce spolupracovat s Řídícím výborem, 

hlavním manažerem projektu a školními koordinátory. Školní koordinátor v každé škole bude dostávat 

informace od pracovních skupin, školy budou mít podporu ve strategickém plánování, administrativě 

a pomoci s výstupy projektů.  

Výstupy pracovní skupiny financování:  

 -  Zpracované návrhy financování aktivit navržených ostatními pracovními skupinami   

  

Ad 2) PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka   

Do činnosti pracovních skupiny budou již z předchozího projektu MAP identifikovaní lídři v oblasti ČG. 

Primárně jde o členy původní pracovní skupiny Čtenářské gramotnosti z MAP I, se kterými se osvědčila 

spolupráce a kteří již projevili zájem v pracovní skupině dále pokračovat. Alespoň jeden člen PS bude 

mít minimálně pětiletou praxi v základní škole. V PS bude zapojen minimálně jeden odborník pro oblast 

podpory digitálních kompetencí a začleňování ICT do procesu vzdělávání. Realizací činnosti PS pro 

rozvoj ČG budou naplněny složky akce KLIMA oblasti podpory kultury učení, leadershipu, inkluze, 

metodické podpory pedagogů a aktivizujících forem učení.  

  

Obsahem práce pracovní skupiny je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách 

a postupech, které vedou k rozvoji ČG a k rozvoji potenciálu každého žáka. Nedílnou součástí práce PS 

je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou 

čtenářské gramotnosti a rozvojem potenciálu každého žáka. Dále se tato PS aktivně podílí na celém 

procesu společného plánování v území a aktualizace dokumentace MAP v podaktivitě KA 02E. PS 

spolupracuje s ostatními PS. Další aktivitou PS bude projednání podkladů pro tvorbu strategického 

rámce a akčních plánů v oblasti čtenářské gramotnosti.  

Výstupy pracovní skupiny:  

- Zpracované návrhy aktivit spolupráce a aktivit škol ve čtenářské gramotnosti.  

- Zveřejnění sítě místních lídrů/expertů na webových stránkách projektu MAP.   

  

Ad 3) PS pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka   

Do činnosti pracovních skupiny budou již z předchozího projektu MAP identifikovaní lídři v oblasti MG. 

Primárně se jedná o členy původní pracovní skupiny Matematické gramotnosti, kteří se osvědčili a již 

projevili zájem v pracovní skupině dále pokračovat. Alespoň jeden člen PS bude mít minimálně 

pětiletou praxi v základní škole. V PS bude zapojen minimálně jeden odborník pro oblast podpory 

digitálních kompetencí a začleňování ICT do procesu vzdělávání.   

  

Obsahem práce pracovní skupiny je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách 

a postupech, které vedou k rozvoji MG a k rozvoji potenciálu každého žáka. Nedílnou součástí práce PS 

je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou 

matematické gramotnosti a rozvojem potenciálu každého žáka. Dále se tato PS aktivně podílí na celém 

procesu společného plánování v území a aktualizace dokumentace MAP v podaktivitě KA 02E. PS 

spolupracuje s ostatními PS. Další aktivitou PS bude projednání podkladů pro tvorbu strategického 

rámce a akčních plánů v oblasti matematické gramotnosti.  

Výstupy pracovní skupiny:  

- Zpracované návrhy aktivit spolupráce a aktivit škol v matematické gramotnosti.  

- Zveřejnění sítě místních lídrů/expertů na webových stránkách projektu MAP.   
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Ad 4) PS pro rovné příležitosti  

Do činnosti pracovních skupiny budou zapojeni ředitelé MŠ, ZŠ a ZUŠ, včetně základních škol 

zřízených dle §16 odst. 9 školského zákona a zřizovatelé z daného území. Primárně budou osloveni 

členové původních pracovních skupin z MAP I, kteří již projevili zájem v pracovní skupině dále 

pokračovat.   

  

Obsahem práce této PS je zejména vzájemné vzdělávání, přenos zkušeností a informací a odborně 

vedená diskuze o problematice nastavení rovných příležitostí a selektivnosti vzdělávacího systému a 

uvnitř škol.  PS na základě získaných znalostí a zkušeností především posuzuje navržené konkrétní 

aktivity v akčních plánech, zda jsou v souladu se zásadou rovného přístupu ke vzdělání. PS také vytváří 

popis stávajícího stavu této problematiky v území, popis příčin (důvodů) tohoto stavu a návrh aktivit, 

které pomohou nastavit rovné příležitosti a eliminovat selektivitu.   

V rámci činnosti PS bude rozvíjena podpora spolupráce vzdělávacích, sociálních a zdravotnických služeb 

v zájmu dítěte/žáka. K jednáním pracovní skupiny budou zváni zástupci i dalších institucí a organizací 

ze systému vzdělávacího, sociálního a zdravotního za účelem společného plánování vzájemné 

spolupráce na podporu dětí a žáků s potřebou podpůrných opatření i při řešení různých situací nebo 

pro vytváření komplexního systému péče o rodinu a děti. Bude rozvíjena spolupráce při organizaci 

neformálního vzdělávání, sociálních služeb, případně OSPOD.   

Důležitá bude spolupráce Garanta pracovních skupin a Odborného garanta Strategického plánování a 

Odborného garanta komunikace i členy PS financování tak, aby měly nastartované aktivity udržitelnost 

i dopad směrem CS již v rámci realizace projektu.  

PS pro rovné příležitosti navrhuje a plánuje aktivity zaměřené na nastavení rovných příležitostí a snížení 

selektivnosti uvnitř škol nebo v území. Tyto aktivity budou zařazeny v SR MAP v rámci aktivit škol nebo 

aktivit spolupráce a následně v akčním plánu a budou v obou dokumentech označeny poznámkou 

PŘÍLEŽITOST.  

  

PS pro rovné příležitosti se aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci 

dokumentace MAP v podaktivitě KA 02E.   

  

Výstupy pracovní skupiny:  

- Zpracované návrhy aktivit spolupráce a aktivit škol nastavující rovné příležitosti a podmínky ke 

vzdělávání.   

 

Ad 5) PS pro předškolní vzdělávání 

 

Do činnosti pracovní skupiny budou zapojeni učitelé, ředitelé a odborníci z daného území. Primárně 
budou osloveni členové původní pracovní skupiny Předškolní vzdělávání, kteří již projevili zájem 
v pracovní skupině dále pokračovat. Minimálně jeden člen PS bude mít minimálně pětiletou praxi dle 
pravidel MAP II. V PS bude zapojen minimálně jeden odborník pro oblast podpory digitálních 
kompetencí a začleňování ICT do procesu vzdělávání.  
 

Obsahem práce pracovní skupiny je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách 
a postupech, které vedou k rozvoji předškolního vzdělávání a k rozvoji potenciálu každého dítěte. 
Nedílnou součástí práce PS je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v 
souvislosti s podporou předškolního vzdělávání a rozvojem potenciálu každého dítěte. Dále se tato PS 
aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizace dokumentace MAP v 
podaktivitě KA 02E. PS spolupracuje s ostatními PS.  
 
Výstupy pracovní skupiny:  

- Zpracované návrhy aktivit spolupráce a aktivit škol pro zvyšování kvality předškolního vzdělávání.   
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Ad 6) PS pro cizí jazyky 

Do činnosti pracovní skupiny budou zapojeni učitelé, ředitelé a odborníci z daného území. Primárně 
budou osloveni členové, kteří byli do aktivit zaměřených na zvyšování kvality výuky cizích jazyků 
zapojeni v rámci MAP I, a kteří již projevili zájem v pracovní skupině dále pokračovat. Minimálně jeden 
člen PS bude mít minimálně pětiletou praxi v základní škole. V PS bude zapojen minimálně jeden 
odborník pro oblast podpory digitálních kompetencí a začleňování ICT do procesu vzdělávání.  
 

Obsahem práce pracovní skupiny je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách 
a postupech, které vedou k rozvoji výuky cizích jazyků a k rozvoji potenciálu každého dítěte. Nedílnou 
součástí práce PS je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s 
podporou výuky cizích jazyků a rozvojem potenciálu každého dítěte. Dále se tato PS aktivně podílí na 
celém procesu společného plánování v území a aktualizace dokumentace MAP v podaktivitě KA 02E. 
PS spolupracuje s ostatními PS.  
 
Výstupy pracovní skupiny:  

- Zpracované návrhy aktivit spolupráce a aktivit škol pro zvyšování kvality výuky cizích jazyků.   

 

 
 

Klíčové výstupy všech PS:  

• Zápisy a prezenční listiny ze všech jednání PS konaných minimálně 4x ročně.   

• Zpracované návrhy aktivit dle zaměření jednotlivých PS, podpora spolupráce a aktivit škol 

nastavující rovné příležitosti a zvýšení kvality ve vzdělávání.   

  

Přímé náklady na klíčovou aktivitu KA 02C Pracovní skupiny:  

  

• Odměna Metodikovi pracovních skupin 

• Odměna Garantům pracovních skupin 

• Odměna členům pracovních skupin  

  

Konkrétní náklady a popis činnosti je uveden v Příloze Rozpočet projektu s komentářem.   

  

KA 02D Podpora škol v plánování   

  

Cílem je posílit přenos reálných potřeb ze škol do plánu v území MAP a posílit atmosféru spolupráce v 

rámci pedagogického sboru při společném plánování aktivit ve školách v prioritních tématech MAP.   

  

Za aktivitu je odpovědný a na zpracování výstupů se přímo podílí Odborný garant Strategického 

plánování. Je odpovědny za nastavení spolupráce všech zapojených škol, dále pak že dojde k předání 

výsledků realizace této podaktivity ostatním členům realizačnímu týmu MAP. Spolupracuje s 

Koordinátory plánování a implementace. Společně zajistí, že v každé škole bude vybrán zodpovědný 

konkrétní pracovník školy (ředitel školy nebo jím určený pracovník školy), který bude v pozici 

koordinátora školy působit jako člen odborného týmu projektu a bude mít na starosti Popis potřeb 

školy, resp. Strategický plán rozvoje školy    

V rámci podaktivity každá škola zapojená v MAP zpracuje vyhodnocení vlastního pokroku (reflexe) ve 

škole.  

Reflexe se zpracovává v tématech:   
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– čtenářská gramotnost a rozvoj potenciálu každého žáka,   

– matematická gramotnost a rozvoj potenciálu každého žáka,   

– rozvoj potenciálu každého žáka v jiných oblastech,   

– další potřeby rozvoje škol.   

  

V každém z témat škola zjišťuje:   

– co proběhlo dobře,   

– v čem byla škola úspěšná,   

– v čem by se mohla zlepšit,   

– v čem potřebuje pomoci, aby se mohla zlepšit.   

  

Školy využijí tyto vstupní informace:   

– vlastní hodnocení, které škola již provedla v dotazníkovém šetření MŠMT,  

– dotazníkové šetření RT MAP,   

– vyhodnocení dotazníkového šetření MŠMT, které škola provádí na konci realizace projektu tzv. 

šablon (pokud již má škola toto vyhodnocení k dispozici),   

– aktuální zkušenosti a názory učitelů ve škole jako součást řízené diskuze (učitelé je nezpracovávají 

písemně).   

  

Odborný garant Strategického plánování řídí jednotlivé školní koordinátory a ti pravidelně dostávají 

informace od pracovních skupin zejména pracovní skupiny financování, realizačního týmu a Řídícího 

výboru. Společně se podílí na tvorbě podkladů pro analytickou část MAP.  

Výsledkem činnosti Odborného garanta Strategického plánování ve spolupráci s dalšími členy RT 

včetně školních koordinátorů je zpracovaný popis potřeb školy pro další rozvoj v oblastech:   

– čtenářská gramotnost a rozvoj potenciálu každého žáka,   

– matematická gramotnost a rozvoj potenciálu každého žáka,  – rozvoj potenciálu každého žáka v 
jiných oblastech,  – další potřeby rozvoje škol.   

  

Odborný garant plánování a podpory znalostních kapacit realizuje v jednotlivých školách ve spolupráci 

se školními koordinátory dle potřeby workshopy a setkání s tématy:  

– informace pro účastníky: vize MŠMT, vize a SR MAP, důležitost povinných témat,   

– školy vzájemně prezentují, v čem byly úspěšné,   

– školy společně identifikují a sdílejí příklady dobré praxe v území – školy společně v mini týmech 

identifikují, v čem potřebují pomoci.   

  

Realizací podaktivity je, že školy budou mít podporu ve strategickém plánování, administrativě a 

pomoci s výstupy projektů.  

Klíčové výstupy podaktivity:  

• 2x Agregovaný Popis potřeb škol na území MAP.   

• Zpracované Popisy potřeb jednotlivých škol/výstupy Strategického plánu rozvoje školy popř.  

zápisy z workshopů/minikonferencí.   
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Přímé náklady na klíčovou aktivitu KA 02D Podpora škol v plánování:  

• Odměna Odbornému garantovi Strategického plánování  

• Odměna Školním koordinátorům  

  

Konkrétní náklady a popis činnosti je uveden v příloze č. 6 Rozpočet projektu s komentářem.   

KA 02E Místní akční plánování   

  

Cílem podaktivity je realizace procesu místního akčního plánování, který zahrnuje společné plánování 

v území, aktualizaci dokumentace MAP, tvorbu akčních plánů. Podaktivita je realizována po celou dobu 

realizace projektu MAP II.   

  

a) plánování - aktualizace analytické části   

1. projednání výstupů závěrečné evaluace předchozího projektu MAP včetně návrhů opatření 

ke zlepšení   

2. zpracování a projednání dalších aktualizovaných/nových analytických vstupů   

3. revize analytické části včetně SWOT3 analýz minimálně v povinných tématech, identifikace 

problémů a popis příčin identifikovaných problémů   

  

b) plánování – aktualizace strategické části   

1. aktualizace SR MAP do roku 2025,   

2. projednání Návrhu aktualizace priorit jednotlivými PS  

3. výstup z jednání PS směrem k aktérům MAP,  

4. návrhy/aktualizace priorit, jejich stanovení důležitosti – Dohoda o prioritách,   

5. návrhy/aktualizace cílů k jednotlivým prioritám,   

6. investiční záměry,  

7. schválení SR MAP,         

8. zpracování návrhů neinvestičních aktivit.  

  

Na základě výstupů z projektu MAP I (Strategický rámec, finální MAP) a dotazníkového šetření MAP II 

byla vybrána následující povinná a volitelná témata:  

  

– podpora čtenářské gramotnosti a rozvoje potenciálu každého žáka,   

– podpora matematické gramotnosti a rozvoje potenciálu každého žáka,   

– podpora rozvoje kvalitního inkluzivního vzdělávání (dostupnost, inkluze a kvalita předškolního 
vzdělávání; inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem).   

  

  

Dále volitelná témata viz vazba z dokumentu implementace  

–  rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání (podpora zájmu, motivace a 
dovedností v oblasti vědy, technologií, inženýringu a matematiky „STEM“, což zahrnuje i 
EVVO) a podpora rozvoje potenciálu každého dítěte/žáka.  

Výběr volitelných témat vychází z MAP I, kdy byl zmapován zájem jednotlivých škol o podporu těchto 

tří témat/vybraného tématu formou spolupráce se středními školami a dalšími aktéry. Informace 

budou předávány realizačnímu tymu KAP k využití při přípravě projektů typu partnerství a sítě na území 

kraje.  

  

V rámci aktualizace strategické části budou k jednotlivým oblastem popsány dva typy aktivit:  

– Aktivity škol a školských zařízení 

– Aktivity spolupráce.  
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Aktivity škol a školských zařízení  

  

Popis aktivit škol a ŠZ vznikne na území MČ Praha 7 a MČ Praha – Troja z agregace Popisů potřeb škol 

případně z výstupu Strategických plánů rozvoje škol. Školy budou podpořeny jednotlivě a bude 

podpořen model zjednodušeného financování prostřednictvím Šablon II.  

  

Aktivity spolupráce  

  

Aktivity spolupráce jsou vhodným podkladem pro navázání na další projekty, které mohou být 

financovány z jiných různých zdrojů (místních, krajských, státních, evropských mimo OP VVV).  

  

  

c) plánování – aktualizace implementační části – akční plány   

  

Bude zajištěno rozpracovávání aktivit ze strategické části MAP do konkrétních plánovaných aktivit – 

postupné zpracovávání konkrétních akčních plánů, každý akční plán na dobu školního roku.  

  

Realizace konkrétních aktivit bude podléhat následujícímu postupu a realizační tým ji úspěšně použil 

při realizaci aktivit v předchozím projektu MAP I:  

  

 

  

  

Na všech těchto činnostech se podílí RT MAP, ŘV MAP a jednotlivé PS. Podaktivita je tedy provázána se 

všemi povinnými a volitelnými podaktivitami aktivity KA02 Rozvoj a aktualizace MAP a s aktivitou KA 

01 Řízení projektu.   

  

Klíčové je v této podaktivitě rozvíjet a prohlubovat proces místního akčního plánování. Realizační tým, 
Řídící výbor i pracovní skupiny budou navazovat na dokumenty vytvořené v rámci předchozího 
projektu MAP I.  
  

Klíčové výstupy podaktivity:  

• aktualizovaná dokumentace MAP, to znamená aktualizované části:   

- aktualizovaná analytická část,   

- aktualizovaná strategická část,   

- aktualizovaná implementační část – akční plán na období školního roku, který byl 
zpracován na základě ostatních výše uvedených částí.   

  

  

analytická  
část 

strategický  
rámec včetně  

stanovení  
priorit 

rozpracování  
strategických  
priorit do cílů  

( popř.  
opatření) 

rozpracování  
cílů (popř.  

opatření) do  
konkrétních  

aktivit 

akční plán 
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Přímé náklady na klíčovou aktivitu KA 02E Místní akční plánování:  

  

• Odměna Odbornému garantovi Strategického plánování  

• Odměna Odbornému garantovi Evaluace a monitoringu 

  

  

KA 02F Spolupráce s individuálním projektem systémovým Strategické řízení a plánování ve školách 

a v územích (SRP)   

  

V rámci realizace bude probíhat spolupráce RT MAP s projektem SRP. Tato spolupráce bude probíhat 

formou účasti na vzdělávání a společných konferencích nebo jiných setkáních určených k výměně 

zkušeností, popř. účastí na jednání odborného panelu projektu SRP. Účast na těchto aktivitách je 

uznatelnou aktivitou ve výkazu práce členů RT MAP.   

  

Tyto aktivity probíhaly úspěšně již v rámci předchozího projektu MAP I.   

Klíčové výstupy podaktivity:  

• Popis způsobu realizace aktivity spolupráce s projektem SRP v textové části relevantní ZoR 

včetně obsahu realizované aktivity.   

• Potvrzení o účasti na vzdělávací aktivitě projektu SRP, vydané projektem SRP jednotlivým 

účastníkům - členům RT MAP.   

  

Přímé náklady na klíčovou aktivitu KA 02F Spolupráce s individuálním projektem systémovým 

Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP):  

  

• Mzdové náklady realizačnímu týmu (viz schéma Realizačního týmu)  

  

KA 02H Podpora znalostních kapacit   

  

Tato podaktivita bude zaměřena na následující oblasti:  

1. Podpora znalostních kapacit Řídicího výboru   

2. Podpora znalostních kapacit – workshopy a výměna zkušeností v tématech rozvoje 

kvalitního inkluzivního vzdělávání a v oblasti podpory polytechnického vzdělávání  

3. Podpora znalostních kapacit – workshopy s rodiči  

  

Ad 1) Podpora znalostních kapacit Řídicího výboru   

  

Obsahem povinně realizované akce je poskytnutí informací o příčinách a formách nerovností ve 

vzdělávání a jejich důsledcích pro vzdělávací systém a možnostech řešení a vytváření podpůrného 

prostředí.   

  

Smyslem této podpory znalostních kapacit členů Řídícího výboru je sdílené porozumění orientaci na 

kvalitní a inkluzivní vzdělávání. Nedílnou součástí podpory kvalitního inkluzivního vzdělávání je rozvoj 

potenciálu každého žáka. Pro rozvoj potenciálu každého žáka je nezbytná nejen odborná podpora, ale 

i pozitivní postoje žáka a rodiny ke vzdělávání a dobré, akceptující klima ve třídách, školách a v celé 

komunitě. Za podporu znalostních kapacit Řídícího výboru je odpovědný Odborný garant plánování a 

podpory znalostních kapacit. Očekávaným přínosem Odborného garanta plánování a podpory 

znalostních kapacit je otevření následné diskuze na úrovni Řídícího výboru zejména v těchto tématech:   
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– Podpora škol se slabšími vzdělávacími výsledky.   

– Podpůrné a motivační sítě pro rodiče dětí se SVP ve včasné a rané péči.   

– Včasné plánování a podpora žáků se SVP při vstupu do vzdělávání a při přechodu mezi stupni 

vzdělání.   

– Dostupnost kvalitního inkluzivního vzdělávání pro každého dítěte/žáka ve školách v území.   

– Podpůrné a akceptující prostředí ve školách a v území a opatření pro řešení šikany a 

diskriminace.   

– Možnosti zlepšení spolupráce s rodiči.   

– Zlepšení spolupráce v území a využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání 
žáků a spolupráce s rodiči, začleňování žáků se SVP do neformálního a zájmového vzdělávání a 
odstraňování finančních bariér.   

– Selektivnost systému (přechody z MŠ do ZŠ, ze ZŠ na víceletá gymnázia, kvalita 2. stupně 

základních škol, přechod ze ZŠ na SŠ).   

  

Součástí této podaktivity je i spolupráce s Individuálním projektem systémovým se zaměřením na 

oblast Podpory znalostních kapacit pro pedagogický leadership na úrovni školy a území. Tato 

spolupráce bude probíhat formou účasti na vzdělávání a společných konferencích nebo jiných 

setkáních určených k výměně zkušeností. Realizační tým bude o možnostech tohoto vzdělávání 

informovat řídicí výbor projektu neprodleně poté, co tyto informace sám obdrží.  

Vzhledem ke zkušenostem realizačního týmu v předchozím projektu MAP I bude pro členy Řídícího 

výboru nejlepší formou tematické setkávání na téma dle zájmu jednotlivých členů Řídícího výboru. 

Tematická setkání členů ŘV na jimi vybrané téma zorganizuje a zajistí RT. Během realizace projektu se 

předpokládá uskutečnění cca 2 tematická setkání v každém roce projektu. Jejich specifikace bude 

navržena realizačním týmem, projednána ŘV.   

Realizací této podaktivity budou naplňovány tyto složky akce KLIMA: Kultura učení, Leadership, Inkluze.  

Ad 2) Podpora znalostních kapacit – workshopy a výměna zkušeností v tématech rozvoje kvalitního 

inkluzivního vzdělávání   

  

Vzhledem ke zkušenostem realizačního týmu v předchozím projektu MAP I bude nejlepší formou 

vzdělávání v této oblasti organizace workshopů na téma dle zájmu jednotlivých CS. Přípravu workshopů 

zajistí Odborný garant Plánování a podpory znalostních kapacit. Během realizace projektu se 

předpokládá uskutečnění min. 2 konference/workshopy s tématy rozvoje kvalitního vzdělávání. Jejich 

specifikace bude navržena Odborným garantem plánování a podpory znalostních kapacit. Na základě 

předběžného zájmu se očekává účast zájemců z řad pedagogů a odborníků na danou oblast.   

Realizací této podaktivity jsou naplňovány tyto složky akce KLIMA: Kultura učení, Inkluze, Aktivizující 

formy učení.   

  

  

Ad 3) Podpora znalostních kapacit – workshopy s rodiči  

  

Vzhledem ke zkušenostem realizačního týmu v předchozím projektu MAP I bude nejlepší formou 

vzdělávání v této oblasti realizace workshopů pro rodiče dětí a žáků a to čtyřikrát po dobu realizace 

projektu. Jeden pro rodiče dětí zaměřený na rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání. Program a 

specifikace bude navržena Odborným garantem plánování a podpory znalostních kapacit a schválena 

ŘV.  
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Klíčové výstupy podaktivity:  

• Prezenční listina z každé realizované akce.   

• Program každé realizované akce s uvedením cíle akce.   

• Hodnotící zpráva z každé realizované akce.   

  

  

  

Přímé náklady na klíčovou aktivitu KA 02H Podpora znalostních kapacit:   
  

• Odměna Odbornému garantovi plánování a podpory znalostních kapacit 

• Odměna Lektorovi podpory znalostních kapacit   

  

  

Konkrétní náklady a popis činnosti je uveden v příloze Rozpočet projektu s komentářem. V rámci 

paušálních výdajů budou řešeny náklady se zajištěním lektorů/odborníků a dalších potřeb k realizaci 

podaktivity.  

  

  

KA 03 Evaluace a monitoring  
  

Popis dle MS2014:  
  

Aktivita KA 03 Evaluace a monitoring je tvořena povinnými podaktivitami:  

KA 03.1 Monitoring a evaluace MAP  

Na základě údajů z monitoringu a z informací získaných i jinými způsoby dalších celkových 

vyhodnocení jsou zjišťovány přínosy, případně dopady a je vyhodnocována úspěšnost procesů 

fungování a rozvoje partnerství.   

Evaluace se bude skládat z následujících bodů:  

a) stanovení počtu, témat a cílů,  

b) výběr cílových skupin evaluace,  

c) vytvoření časového plánu realizace jednotlivých evaluací,  

d) vývěr vhodných nástrojů pro evaluací a stanovení způsobu vyhodnocení,  

e) vyhodnocení evaluačního šetření.  

Vyhodnocováno bude také naplňování aktivit, výsledků a přínosů realizace aktivit naplánovaných v 

ročním akčním plánu vypracovaném v rámci předchozího projektu MAP a následně vyhodnocení 

akčních plánů zpracovaných v projektu MAP II, jejich vlivy/dopady na strategii MAP a na základě 

tohoto stanovení dalších kroků v procesu rozvoje a aktualizace MAP.   

Toto vyhodnocování bude realizováno prostřednictvím evaluačních aktivit naplánovaných a 

realizovaných RT MAP.  

KA 03.2 Zpracování sebehodnotících zpráv  
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V návaznosti na průběžný monitoring a vlastní evaluační aktivity budou zpracovávány průběžné a 

závěrečné sebehodnotící zprávy v souladu s Metodikou pro vnitřní evaluaci projektů PO 3 OP VVV. 

Tato aktivita představuje významnou část projektu a bude jí věnována patřičná pozornost a péče, 

neboť nastaví zrcadlo účinnosti v projektu realizovaných aktivit a představuje tím účinný nástroj 

řízení projektu za účelem dosažení jeho cílů.  

Výstupy klíčové aktivity:  

- doporučení a úprava analytické části MAP  

- Vyhodnocení procesů partnerství podle metodiky ŘO OP VVV co se podařilo a co by bylo potřeba 

zlepšit.  

- Vyhodnocení účinnosti, přínosů a případných dopadů aktivit na podporu rozvoje partnerství a 

podporu rozvoje kapacit, zejména ? co se podařilo a co by bylo potřeba zlepšit v povinných tématech 

MAP  

- Vyhodnocení vlivů/dopadů realizovaných aktivit v aktivitě 4. Implementace  

Přímé náklady na klíčovou aktivitu KA 03 Evaluace a monitoring:  

• Odměna Manažerovi aktivity Evaluace a partnerství  

• Odměna Školním koordinátorům  

  

  

KA 04 Implementace MAP II  
Popis dle MS2014:  
Aktivity realizované v rámci byly zvoleny v souladu se Specifickým výkladem výzvy tak, aby primárně  

vycházely z priorit, které jsou uvedeny ve schváleném finálním MAP I a vytvořeném pro území realizace 

projektu a které jsou v souladu se Strategickém rámcem MAP I. Zájem jednotlivých škol zapojit se do 

podaktivit implementace byl ověřen v rámci šetření realizovaném při přípravě projektové žádosti.  

Implementační aktivity projektu budou realizovány napříč všemi povinně volitelnými tématy. Konkrétně 

se bude jednat o:   

- Implementace aktivit MAP pro realizaci povinného opatření č. 1 Předškolní vzdělávání a péče: 

dostupnost, inkluze a kvalita   

- Implementace aktivit MAP pro realizaci povinného opatření č. 2 Čtenářská a matematická 

gramotnost v základním vzdělávání   

- Implementace aktivit MAP pro realizaci povinného opatření č. 3 Inkluzivní vzdělávání a podpora 

dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem   

  

Dále lze v obecné rovině implementovat aktivity v rámci tzv. volitelných témat. Dle dotazníkového 

šetření budou Povinně volitelná témata a volitelná témata v aktivitě č. 4 v souhrnu naplněna v 

následujících oblastech:   

C) Předškolní vzdělávání   
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F) Polytechnické vzdělávání   

G) Tvořivost, iniciativa a podnikavost   

 

Doplňující informace k KA nad rámec popisu dle MS2014:  
V rámci implementační části MAP bude realizována řada aktivit, prostřednictvím nichž dojde k 

naplňování cílů formulovaných u jednotlivých Priorit ve Strategickém rámci a Finálním MAP I (MÍSTNÍ 

AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ PRO MĚSTSKOU ČÁST PRAHA 7 A PRAHA-TROJA).   

Při naplňování této aktivity vycházíme ze schválených závěrečných dokumentů MAP I, osobních 

konzultací s řediteli škol a dotazníkového šetření, které proběhlo od 11/2018 do 12/2018 ve všech 

zainteresovaných školách na území MČ Praha 7 a MČ Praha - Troja. Na základě vyhodnocení dotazníků, 

mapování možností, včetně reflexe tzv. vyloučených aktivit daných Pravidly pro žadatele a příjemce 

(Specifická část), byly zvoleny následující aktivity spolupráce, které přikládáme v tabulkovém přehledu 

níže.  

Implementační aktivity v MAP II budou realizovány napříč povinně volitelnými tématy. Konkrétně se 

bude jednat o:   

• Implementace aktivit MAP pro realizaci povinného opatření č. 1 Předškolní vzdělávání a péče:  

dostupnost, inkluze a kvalita   

• Implementace aktivit MAP pro realizaci povinného opatření č. 2 Čtenářská a matematická 

gramotnost v základním vzdělávání   

• Implementace aktivit MAP pro realizaci povinného opatření č. 3 Inkluzivní vzdělávání a 

podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem   

Povinně volitelná témata odpovídají svým zaměřením a názvem Prioritám uvedeným ve Strategickém 

rámci a Finálním MAP pro MČ Praha 7 a MČ Praha - Troja.  

Dále lze v obecné rovině implementovat aktivity v rámci tzv. volitelných témat. Dle dotazníkového 

šetření budou Povinně volitelná témata a volitelná témata v aktivitě č. 4 v souhrnu naplněna v 

následujících oblastech:   

A) Inkluzivní vzdělávání 

B) Otevřená škola 

C) Předškolní vzdělávání   

F) Polytechnické vzdělávání   

G) Tvořivost, iniciativa a podnikavost   

  

Pro větší přehlednost jsou implementační aktivity zobrazeny v tabulce. Každá níže uvedená 

tabulka reflektuje dané oblasti – v pravém sloupci uvedeny s označením „Oblasti“. V případě 

některých aktivit dochází ke vzájemnému prolínání více oblastí.  
  

V případě „cílové skupiny“ a výčtu jednotlivých skupin (vizte tabulkový přehled níže) je myšleno 

zapojení cílové skupiny (CS) dle vymezených CS výzvou – navázáno na samostatnou přílohu 

Cílová skupina v Dokumentech.  
  

Přímé náklady na klíčovou aktivitu KA4:  
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• Odměna Garantovi implementace 

• Odměna Mentorům podpory implementačních aktivit  

• Odměna Školním koordinátorům  

• Odměna Koordinátorovi plánování aktivit implementace MŠ 

• Odměna Koordinátorovi plánování aktivit implementace ZŠ 

 

Implementace aktivit MAP pro realizaci povinných opatření:  

č. 1 Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost, inkluze a kvalita  

č. 2 Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání  
č. 3 Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem  

  

Název aktivity  4.C.1 Podpora bádání a polytechnického vzdělávání v MŠ - podpora 
vzdělávání a výchovy formou praktických ukázek   

Vazba na cíl v SR 

MAP/soulad s 

MAP/soulad s 

dotazníkovým 

šetřením  

Priorita č. 2 Dostupnost a zkvalitnění předškolního vzdělávání MČ Praha 

7 a Praha - Troja  

 Cíl 2.2 Kvalitní předškolní vzdělávání zaměřené na rozvoj klíčových 

kompetencí  

Cíl aktivity  Cílem je podpora potenciálu každého dítěte. V oblasti předškolního 

vzdělávání se jedná o podporu oblastí vzdělávání, které jsou vzájemně 

propojeny, navzájem se ovlivňují a vytvářejí celek: Polytechnická výchova 

v mateřské škole: „Práce s materiály“, „Práce s nástroji“, „Hravá 

matematika“, „Hravá fyzika“ a podpory jemné motoriky dětí. Rozvoj 

pozitivních citů ve vztahu k sobě i okolí a kultivace mravního i estetického 

vnímání, seznamování s přírodninami, lidskými produkty a v neposlední 

řadě i péče o životní prostředí. 

Charakteristika 

aktivity  

Návrh aktivity zahrnuje podporu a rozvoj spolupráce MŠ se školami, rodiči 

se zajímavými, praktickými či řemeslnými profesemi, místními spolky a 

organizacemi, řemeslníky či firmami. Spolupráce spočívá ve formě 

realizace praktických ukázek.   

  

Součástí aktivity budou 6 společných workshopů realizovaných v MŠ na 

území realizace projektu s cílem proškolit a vybavit pedagogy základními 

praktickými dovednostmi v oblasti rozvoje polytechnického vzdělávání a 

podpoře badatelsky orientovaného vzdělávání a dalších spřízněných 

témat.  

  

Plánované aktivity: 

 

I. Pohádková fyzika (4x)  

II. Badatelsky orientované vzdělávání (2x)  
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Oblast  C) Předškolní vzdělávání  

F) Polytechnické vzdělávání 

  

Cílová skupina  (Primárně) Pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení včetně 

vedoucích pedagogických pracovníků a   Děti v mateřských školách.   

(Dále) Rodiče dětí v MŠ,  

Pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti 

vzdělávání nebo NNO a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání 

dětí a mládeže,   

Veřejnost  

Výstup  Rozšíření znalostí, rozvoj dovedností, materiály pro pedagogy zaměřené 
na podporu polytechnického a badatelsky orientovaného vzdělávání v 
MŠ.   
Popis realizace v jednotlivých ZoR (fotodokumentace, popis a zaměření 

akce, počet zúčastněných, termín a místo konání aj.); příp. hodnotící 

zprávy ze společných workshopů pro pedagogy.  

Indikátor   5 10 17 Počet uspořádaných jednorázových akcí  

  

 

 

 

 

 

 

 

Název aktivity  4.G.1 „Bádáme společně“  

Vazba na cíl v 

SR MAP/soulad 

s MAP/soulad s 

dotazníkovým 

šetřením  

 Priorita 1. - Zvýšení kvality a dostupnosti vzdělávání a výchovy na území 

MČ Praha 7 a MČ Praha Troja  

Cíl 2.2 Kvalitní předškolní vzdělávání zaměřené na rozvoj klíčových 

kompetencí 

Cíl 3.2. Kvalitní základní vzdělávání, zaměřené na rozvoj klíčových 

kompetencí 

Cíl 4.2 Kvalitní zájmové a neformální vzdělávání, zaměřené na rozvoj 

potenciálu každého žáka včetně klíčových kompetencí 

Cíl aktivity  Cílem dané aktivity je podpořit rozvoj spektra aktivit rozvíjejících 

polytechnické vzdělávání a rukodělné práce, jež motivují děti a žáky pro 

praktické činnosti. Aktivita cílí na rozvoj potenciálu každého žáka, včetně 

žáků nadaných.  
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Charakteristika 

aktivity  

Realizace aktivity formou nákupu pomůcek (např. mobilní dílny, 

polytechnické stavebnice, zahradní dílničky). Ve spolupráci s místní 

komunitou, Koordinátory implementace pro MŠ a ZŠ, školními 

koordinátory a Mentory podpory implementačních aktivit budou ve 

školách realizovány workshopy, polytechnické dílny, kdy si děti a žáci 

budou moci vyzkoušet spolu se svým učitelem rozličné činnosti atraktivní 

interaktivní formou.  

Děti a žáci dostanou příležitost:  

a) osahat a vyzkoušet si řemeslo a pod odborným vedením lektorů 

se naučit novým řemeslným dovednostem.  

b) vyzkoušet si pokusy a objevy a rozvíjet svou přirozenou 

zvídavost.  

Současně budou v žácích podpořeny badatelské schopnosti na základě 

pozorování reakcí.  

 

Součástí aktivity bude 6 společných workshopů realizovaných ve školách 

na území realizace projektu s cílem seznámit pedagogy se vzděláváním 

dle konceptu STEM, s rozvojem polytechnického vzdělávání a kompetencí 

v oblasti přírodních věd a EVVO.  

 

Plánované aktivity: 

 

I. Workshopy pro pedagogy na rozvoj vzdělání dle konceptu 

STEM (4x)  

II. Workshopy pedagogy na podporu „hravé matematiky“ (2x) 

 

Oblast  G) Polytechnické vzdělávání  

H) Tvořivost, iniciativa, podnikavost 

Cílová skupina  Děti v mateřských školách   

Žáci základních škol 

Pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení včetně vedoucích 
pedagogických pracovníků  
  

Výstup  Popis realizace v jednotlivých ZoR (evidence aktivit, popis a zaměření, 

místo a termín konání aj.).  

Indikátor  5 21 06 Počet produktů polytechnického vzdělávání  
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Název aktivity  4.A.1 Sdílení příkladů dobré praxe  

Vazba na cíl v 

SR MAP/soulad 

s MAP/soulad s 

dotazníkovým 

šetřením  

Priorita 2. Dostupnost a zkvalitnění předškolního vzdělávání 
Priorita 3. Dostupnost a zkvalitnění základního vzdělávání 
 

Cíl 2.1. Dostupné předškolní vzdělávání odpovídající potřebám území 

Cíl 2.4. Všeobecná podpora předškolního vzdělávání a spolupráce aktérů 

v oblasti vzdělávání 

Cíl 3.1. Dostupné základní vzdělávání odpovídající potřebám území 

 

  

Cíl aktivity  Cílem aktivity je podpořit rozvoj spektra vzdělávacích aktivit jednotlivých 

MŠ, ZŠ nebo ZUŠ s důrazem na vzájemné předávání zkušeností formou 

návštěv, společně pořádaných akcí, workshopů, tematicky zaměřených 

setkání a dnů pro děti a pedagogy.  

Charakteristika 

aktivity  

Aktivita představuje spolupráci a vzájemné předávání zkušeností a 
příkladů dobré praxe vzdělávacích zařízení na území MČ Praha 7 a MČ 
Praha - Troja. Školská zařízení se budou moci účastnit workshopů a aktivit, 
které pořádají jiné MŠ, ZŠ nebo ZUŠ pomocí aktivizujících forem a metod 
výuky. Jednat se může například workoshopy pořádané ve spolupráci 
s pedagogicko-psychologickou poradnou, Asociací školské sociální práce, 
„dopravní dny“, výstavy výkresů, kreslířské soutěže, rukodělné jarmarky, 
divadelní představení, koncerty aj.  
Školy budou mít k dispozici facilitátora jehož role bude spočívat 
v individuální podpoře školám s cílem usnadnění vzájemné spolupráce a 
komunikace. Díky zajištění facilitace budou moci školy reagovat dle 
aktuálních situací tak, aby jednání vedlo nejjednodušší cestou ke 
společnému závěru. 
Na koordinaci a realizaci jednotlivých akcí se budou podílet Koordinátoři 
aktivit implementace pro MŠ a ZŠ, Školní koordinátoři. Do realizace aktivit 
budou zapojení Mentoři podpory implementačních aktivit.  
 

Plánované aktivity: 

 
I. Workshop pro pedagogy škol zaměřený na podporu 

spolupráce a vzájemné komunikace (4x)  

II. Zajištění facilitátora pro školy 

 
  

Oblast  A) Inkluzivní vzdělávání  

B) Otevřená škola 

 

Cílová skupina  Pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení včetně vedoucích 
pedagogických pracovníků  
Veřejnost  

Rodiče  



25  

  

Výstup  Popis realizace v jednotlivých ZoR (evidence aktivit, popis a zaměření, 
místo a termín konání aj.).  
Šíření výstupu směrem k veřejnosti pomocí Odborného garanta  

Komunikace (tiskové zprávy, facebook, aj.)  

Indikátor  510 17 Počet uspořádaných jednorázových akcí  

  

 

 

  

  

Název aktivity  4.H.1 Podpora tvořivosti, iniciativy a podnikavosti za účelem rozvoje 
potenciálu každého žáka a podpory žáků ohrožených  

školním neúspěchem  

Vazba na cíl v SR 

MAP/soulad s 

MAP/soulad s 

dotazníkovým 

šetřením  

Priorita 3  Dostupnost a zkvalitnění základního vzdělávání  

Cíl 3.1. Dostupné základní vzdělávání odpovídající potřebám území 
Cíl 3.4 Všeobecná podpora základního vzdělávání a spolupráce 
aktérů v oblasti vzdělávání  
Cíl 4.2 Kvalitní zájmové a neformální vzdělávání, zaměřené na rozvoj 
potenciálu každého žáka včetně klíčových kompetencí 
 

Cíl aktivity  Cílem aktivity je vzbudit v dětech zájem o odborné předměty a eliminovat, 
nebo alespoň snížit riziko ohrožení školním neúspěchem prostřednictvím 
podpory vlastní iniciativy a podnikavosti žáků, možnosti návštěvy 
například vědeckých parků, účastnit se diskuzí s úspěšnými osobnostmi 
mající vztah k území realizace projektu.   
Cílem aktivity je podpora a rozvoj potenciálu všech žáků, včetně žáků 
nadaných.  
  

Charakteristika 

aktivity  

Návštěva vzdělávacích center, realizace workshopů s podnikateli a 

úspěšnými osobnostmi mající vztah k MČ Praha 7. Podporu 

podnikatelských inkubátorů pro žáků na všech 9 základních školách. Na 

v základních školách, které mají o tuto aktivitu zájem, proběhne v době 

realizace projektu minimálně 1 akce na sdílení zkušeností a prezentací 

výsledků žáků v oblasti rozvoje podnikavosti, tvořivosti a vlastní 

iniciativy.  

 

Plánované aktivity: 

I. Workshopy pro pedagogy na rozvoj podnikavosti a tvořivosti 

žáků (5x)  

II. Výstava prezentující výsledky podnikatelských inkubátorů 

III. Workshop pro kariérové poradce v ZŠ (2x) 
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Oblast  G) Polytechnické vzdělávání  

H) Tvořivost, iniciativa a podnikavost  

Cílová skupina  Žáci základních škol,   

Pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení včetně vedoucích 

pedagogických pracovníků  

Výstup  Popis realizace v jednotlivých ZoR (evidence aktivit, popis a zaměření, 

místo a termín konání aj.).  

Indikátor  5 10 17 Počet uspořádaných jednorázových akcí  

  

Název aktivity  4.E.1 Kompetence pro demokratickou kulturu  

Vazba na cíl v 

SR MAP/soulad 

s MAP/soulad s 

dotazníkovým 

šetřením  

Priorita 3.  Dostupnost a zkvalitnění základního vzdělávání  

Priorita 2.  Spolupráce aktérů v oblasti vzdělávání na území MČ Praha 7 a 

MČ Praha Troja 

Cíl 3.1  Dostupnost a zkvalitnění základního vzdělávání odpovídající 

potřebám území 

Cíl 3.2  Kvalitní základní vzdělávání zaměřené na rozvoj klíčových 

kompetencí 

Cíl 3.4 Všeobecná podpora základního vzdělávání a spolupráce aktérů v 

oblasti vzdělávání 

 

 

Cíl aktivity  Cílem aktivity je rozvíjet u žáků kompetence pro demokratickou kulturu a 

rozvíjet u žáků regionální identitu. Cílem je zakomponovat znalost místní 

historie, kultury, tradic, zvyků a manuálních dovedností do výuky ve 

školách i do mimoškolních akcí prostřednictvím spolupráce škol, spolků a 

dalších subjektů a organizací.  

Charakteristika 

aktivity 

• V rámci aktivity budou žáci seznámení se s místní historií. 

Prostřednictvím spolupráce s projektem „Paměti národa“ se 

budou žáci podílen na zachycení místní historie, kultury a tradic, 

kdy pomocí digitálních pomůcek zachytí příběhy a osudy 

pamětníku majících vztah k území realizace projektu. V rámci 

aktivity bude uspořádána výstava zachycující práce žáků v této 

oblasti. 

V rámci aktivity bude ve všech zapojených základních školách podpořen 

chod žákovských parlamentů a to s cílem zlepšení v oblastech: 

- negativního vztahu žáků ke škole, 

- nízké vnitřní motivace žáků k participaci na životě školy, 

- porušování školních či třídních pravidel, 

- neadekvátní fungování a komunikace v heterogenní 

věkové skupině, 

- nedostatečná sociální zralost/vyspělost žáků. 
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Plánované aktivity: 

 
I. Žákovské parlamenty  
II. Volba studentského starosty 
III. Workshopy pro pedagogy na podporu aktivity „Paměti národa“ 

(2x) 
 

 

 

 

  

Oblast  E) Kompetence pro demokratickou kulturu 

F) Regionální identita  

  

Cílová skupina  Žáci základních škol,   

Pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení včetně vedoucích 

pedagogických pracovníků  

Rodiče  

Veřejnost  

Výstup  Popis realizace v jednotlivých ZoR (evidence aktivit, popis a zaměření, 

místo a termín konání aj.).  

Indikátor  5 10 17 Počet uspořádaných jednorázových akcí  

 

  

V souladu s platnými pravidly a řízením projektu dle principu 3E může dojít v průběhu realizace MAP II 

implementační části projektu k posunům a změnám v oblasti implementačních aktivit a to dle potřeb 

projektu, výstupů PS, ŘV a evaluace. Navržené aktivity zachycují plánované potřeby aktérů v území, 

vychází z MAP I a představují plánované konkrétní aktivity, které se v tomto časovém období budou 

realizovat. Případné změny plánovaných aktivity mohou být uzpůsobeny dle reálné situaci a zájmu ze 

strany cílových skupin. V rámci projektové žádosti jsou uvedeny pouze aktivity, které byly v území 

projednány a o nichž žadatel ví, že jsou poptávány. V případě vzniku dalších podnětů v průběhu 

realizace projektu žadatel předpokládá využití podání žádosti o změnu vůči ŘO OP VVV.  

  

Přímé náklady na klíčovou aktivitu KA 04 Implementace MAP II:  

Odměna Garantovi Implementace 

Odměna Koordinátorovi Implementace MŠ 

Odměna Koordinátorovi Implementace ZŠ 

Odměna Školním koordinátorů 

Odměna Mentorům implementačních aktivit 

Odměna Facilitátorovi  


