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Zápis z 8. setkání pracovní skupiny MAP II pro financování 

10. 9. 2020 14:00 – 17:00 

Přítomní: 

- realizační tým (RT MAP II): Jana, Černoušková, Lenka Štiková 

 

- členové pracovních skupin (PS): viz prezenční listina 

Body jednání: 

1. Přivítání členů PS Janou Černouškovou  

 

      J. Černoušková seznámila přítomné s harmonogramem týkající se revize a aktualizace 

Místního akčního plánu vzdělávání. PS pro financování má za úkol zabývat se jeho první 

investiční částí. 

 

2. Revize a aktualizace MAP – investiční priority 

 

Dne 16. 9. 2020 byla aktualizace Strategického rámce po vypořádání všech připomínek 

projednána a schválena Řídícím výborem MAP MČ Praha 20. Členové pracovních skupin 

se nakonec shodli na zachování původního znění vize, která jim přijde nadčasová a 

reflektující i nové výzvy ve vzdělávání např. situaci související s pandemií koronaviru 

v roce 2020. Při diskusích členů pracovních skupin v rámci aktualizace MAP v roce 2020 

se dospělo k závěru, že navržená struktura tří okruhů priorit MAP vytvořená v roce 2017 

je stále aktuální a odpovídající současnému stavu. 

V rámci revize a aktualizace priorit MAP členové PS zejména akcentovali nové výzvy 

spojené s online výukou a nezbytné vybavení škol pro online výuku. Rozproudila se živá 

diskuse o různých přístupech k online výuce na jednotlivých školách. Členové PS si 

předávali své zkušenosti z jarních měsíců, kdy byly školy uzavřené a většinou alespoň 

částečně přešly na online výuku. Výstupy z diskuse byly zohledněny v aktualizacích MAP. 
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3.   Evaluační šetření 

Členové PS byli informováni o schválení evaluačních šetření Řídícím výborem 

k působení logopedky, výuce angličtiny rodilým mluvčím, o evaluaci vzdělávacího 

výjezdu pedagogů na Loučeň a seminářů "Digitální bezpečnost dětí", "Mediální 

výchova" a "Komunikace s rodiči". Členové PS k evaluačním šetřením neměli 

připomínky a ztotožňují se s návrhy opatření. 

4. Nabídka pomoci v rámci projektu MAP 

 L. Štiková nabídla členům PS = ředitelům škol možnou pomoc v rámci projektu MAP 

tedy poskytnutí IT experta pro zavedení online výuky na škole a proškolení pedagogů 

na využití platforem MS Teams nebo Google Classroom. Tuto pomoc již využily dvě 

školy ZŠ Stoliňská a ZŠ Spojenců. Členové PS sdíleli zkušenosti z této poskytnuté 

pomoci s ostatními. 

5. Informace o plánované nové výzvě na MAP III  

L. Štiková informovala a plánovaném vyhlášení výzvy na MAP III a o jednání členů PT 

MAP s vedením MČ Praha 20 o záměru podat v rámci této výzvy nový projekt a 

pokračovat tedy v projektu MAP i v budoucnosti. Přítomní členové PS projevili zájem 

se do nového projektu opět zapojit. 

 

6. Úkoly pro členy PS 

- Opět se zamyslet a navrhnout odborná témata pro workshopy (např. školení na téma 

inkluze, strategické řízení a plánování i konkrétního školitele); 

- Zkontrolovat aktualizaci MAP z hlediska investičních záměrů škol. 

 

  

Praha 12. 9. 2020 

Zapsala: Jana Černoušková, členka RT MAP II 

 


