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ZÁPIS 2. SETKÁNÍ 
PRACOVNÍ SKUPINY (PS) 

PRO FINANCOVÁNÍ 

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 21. ledna 2019, 9:00 – 10:30 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 skupina pro 
financování 

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, 
byla představena nová členka realizačního týmu projektu: Romana Růžičková, odborný garant, 
projektový manažer.  

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.  

Ad 2. Plán aktivit na 1. poletí 2020 

Hlavní manažerka projektu informovala účastníky o plánovaných činnostech projektu MAP II.  

Připravované aktivity v období 01-03/2020:  

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

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

 seminář – Strategické plánování aktivit škol - 5. 2. 2020 
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 setkání pracovní skupiny pro rovné příležitosti – 6. 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 – březen 2020 

 seminář – Kariérové poradenství - březen 2020 

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

 pro MŠ - legislativa a kontrola ČSI – březen 2020 

 workshop – Výuka finanční gramotnosti – 15. 3. 2020 

 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 
manažerka 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 
- kompetence pro používání cizího jazyka 
- investice do kapacit škol 

Po konkretizaci prioritních potřeb bude přehled předán PS pro financování, viz dále. 

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

Další témata/diskuse: 

 ze setkání pracovních skupin pro matematickou gramotnost a cizí jazyky zatím 
vyplynulo, že pro zpřesnění potřeb  jednotlivých škol proběhnou během měsíce března 
2020 focusní skupiny za účasti zástupců učitelů 1. a 2. stupně (v relevantních 
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případech), PS pro předškolní vzdělávání navrhla sdílení potřeb napříč školkami P7 – 
také proběhne formou fokusní skupiny 

 nabídka p. ředitelky MŠ U Uranie – zpracuje metodický materiál pro MŠ i ZŠ, které se 
chystají podávat žádosti o podporu SFŽP týkající se úprav školních zahrad, upozornila 
na možnou metodickou podporu Nadace Proměny, dále nabídla možnost konzultace 
v rámci ŘV MAP II 23. 1. 2020 

 možnost využít sdílené architekty z MČ Praha 7 

 možnosti „darování služeb“, protože donoři často spíše zajistí službu než by poskytli 
finanční dar 

 střední článek řízení škol – správa budov (spolupráce se 7U s.r.o. – uspokojivá) 

 potřeba sdílených zaměstnanců pro administrativu (spíše než sdílený pracovník je 
třeba mít v úvazku pracovníka, který zná školu a není potřeba mu vždy vysvětlovat 
pozadí zadaného úkolu), údržbu a správu budov (často chybí pomocná síla), provoz, 
kuchař (nutnost lékařského potvrzení od závodního lékaře každé školy), IT pracovník 
(některé školy mají k dispozici firmu), marketingový specialista (na přípravu, realizaci a 
propagaci akcí školy jsou využíváni pracovníci školy – motivace – např. cílové odměny) 

 duplicity ve výkaznictví (MČ, MHMP, MŠMT) zatěžují vedení škol 

 užší spolupráce s rodiči - možnost zajištění služeb, drobných oprav atd. – potřeba 
nastavit komunikační kanály 

 garant PS požádal o prioritizování  a bližší specifikaci aktuálních potřeb jednotlivých 
škol včetně termínů realizace, finanční náročnosti, příp. návrhu zdroje financování 

 je potřeba mít k dispozici přehled sponzorů, které již školy podporují, aby nedocházelo 
k duplicitám při jednání 

Ad 5. Shrnutí výstupů setkání 

Výstup Zajistí 

 Možnosti financování: 
- sponzoři, donoři 
- granty 
- MČ 
- drobní dárci 
- rodiče 

PS 

 sdílení již aktivních sponzorů, návrhy 
dalších možných 

RT MAP II 

 prioritizace konkrétních potřeb škol, 
popis záměru, časová dotace, 
předpokládané náklady, návrh zdroje 
financování 

RT MAP II 

 zápis bude zaslán členům PS k 
připomínkám 

RT MAP II 

 Další společné setkání PS: 7. 4. 2020 od 9:00 hod. - MČ P7, Veletržní 33, Praha 7 
(zasedací místnost) 


