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ZÁPIS ZE SPOLEČNÉ SCHŮZKY VEDOUCÍCH PRACOVNÍCH 

SKUPIN, ŘEDITELŮ, ZÁSTUPCŮ ŠKOL A ČLENŮ ŘV 

MAP II. PRAHA 16 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011811 

Datum jednání:  9. 9. 2021 

Čas jednání:   9:30 

Místo jednání:  zasedací místnost MěÚ Praha 16 Radotín 

Přítomni:   dle prezenční listiny 

Zápis:    Jana Holanová 

 

1.  Uvítání účastníků a diskuse o stávajících covidových opatřeních ovlivňujících výuku 

 

2. Změny v organizační struktuře 

Vzhledem k vysokému pracovnímu zapojení byl navýšen počet pracovních hodin 

koordinátorky spolupráce a implementace, paní Ivy Houserové. Vyšší časový fond 

koordinátorky zajistí, že bude zapojeným školám více k dispozici. 

Pan Filip Kuchař se stal novým členem realizačního týmu, a sice na pozici koordinátor 

pracovních skupin. 

 

3. Organizační záležitosti 

Členy RT (Lucie Albrechtová a Iva Houserová) byla vypracována II. průběžná sebehodnotící 

zpráva za období září 2020 – srpen 2021. Zpráva byla představena zúčastněným, její obsah 

bude zpřístupněn k připomínkování. Poté bude předložena ŘV ke schválení.  

Přítomnými bylo odsouhlaseno znění ročního akčního plánu pro období od 07/2021. RAP 

bude předložen ke schválení Řídícímu výboru na jeho nejbližším zasedání. 

Paní Jana Holanová poděkovala všem aktérům MAP za zapojení do dotazníkového šetření 

v rámci plnění podaktivity 3.1 Monitoring a evaluace MAP. Výstupy z evaluačních šetření 

byly projednány v PS a budou předloženy ke schválení ŘV. 

 

4. Plán aktivit pro školní rok 2021/2022 

Paní Iva Houserová představila plán aktivit a možností vzdělávacích akcí. 
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 Byl diskutován způsob předávání a sdílení informací s rodiči žáků zapojených škol. Je 

nutné nalézt efektivní informační kanál, aby byly aktuální informace o dění v MAP 

okamžitě distribuovány k rodičům a tito měli přehled a možnost zapojení se a účasti 

na workshopech, seminářích a dalších akcích. 

 Dále byla probírána možnost vyšší podpory propagace projektu. Sledovanost 

projektu např. na Facebooku úspěšně roste, nicméně i tak by bylo vhodné publicitu 

projektu podpořit, např. přidáním více informací o projektu na webové stránky 

jednotlivých zapojených škol, přidáním prokliku na web MAPu na stránky škol, aby 

bylo vždy možné zjistit aktuální informace bez nutnosti náročnějšího hledání, či 

zařazení akcí MAPu do plánu akcí škol a další. 

 Paní Iva Houserová detailně představila nejbližší plánované akce pro rodiče, 

pedagogy i nepedagogické pracovníky. 

- Akce pro rodiče: 

Akademie rodičovství 14. 9. 2021 a 26. 10. 2021 

- Akce pro školy: 

Formativní hodnocení I. a II. 9. 10. 2021 a 23. 10. 2021 

Workshop prevence vadného držení těla 17. 9. 2021  

Vzdělávací odpoledne – Škola s hrou při výuce matematiky 7. 10. 2021  

Úvodní seminář k polytechnické výuce na MŠ 21. 10. 2021 

Při jednání byla upřesněna místa a termíny konání jednotlivých akcí. 

V minulém školním roce ovlivněném covidovou situací se velmi osvědčila on-line forma 

konání vzdělávacích akcí a RT se bude snažit, pokud to bude možné, tuto formu zachovat. 

Dále byli přítomní seznámeni s připravovanými aktivitami: seminář paní Lidmily Pekařové, 

workshop – výuka s bobotubes. 

Poptávaným ze strany škol je zdravé stravování (nejen ve školních jídelnách) a nutriční 

poradenství. 

 

5. Kariérní poradenství 

Během jednání bylo detailněji diskutováno připravované setkání se zástupci podniků, 

podnikatelů či pracovníků úřadu práce. Je nutné žáky více obeznámit s problematikou trhu 

práce, finanční gramotnosti atd. Byla odsouhlasena potřeba, místo a termín konání. 

 

6. Výjezdní setkání ředitelů a zástupců škol 

Po výběru místa konání (Lesní lázně Zvánovice) byla vedena diskuse o vhodných termínech. 

Za školu se zúčastní dva zástupci. Podstatou setkání je sdílení zkušeností, předávání 

informací či plánování dalších aktivit zaměřených zejména na vzdělávání pedagogických 
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i nepedagogických pracovníků. Součástí výjezdního setkání bude exkurze v ZŠ Mnichovice a 

diskuse s paní ředitelkou Marcelou Erbekovou, díky které je škola zapojena do celé řady 

projektů. 

 

7. Podpora znalostních kapacit ŘV 

Zejména z důvodu dopadu covidových opatření nebyla dosud realizována akce na podporu 

znalostních kapacit ŘV. Tato akce je plánována na školní rok 2021/2022. Vystoupení 

odborníka, který povede seminář a bude účasten při následné konferenci, bude zajištěno 

s pomocí PPP Praha 5. Pro realizaci je jednoznačně preferována on-line forma konání. 

 

 

V Radotíně, dne 9. září 2021 

 

 

 


