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Základní informace o projektu

• Realizace 1.1.2019 – 31.12.2022
• Rozpočet 11 393 829,89 
• Přímé výdaje 8 138 449,92
• Paušální náklady 3 255 379,97

• Projekt je pokračováním MAP I. 
• Budou blíže definovány cíle a priority vzdělávací politiky na území MČ 

Praha 5, v rámci implementace MAP dojde k realizaci naplánovaných cílů. 
• Projektu se účastní 35 škol. 
• Hlavním výstupem projektu bude finální dokument MAP II. 



Klíčové aktivity projektu

• KA 1 Řízení projektu
• KA 2 Rozvoj a aktualizace MAP
• KA 3 Evaluace a monitoring
• KA 4 Implementace MAP



Pravidla pro realizaci

• Výzva
• Projektová žádost
• Pravidla pro příjemce (specifická a obecná část)
• Postupy MAP II – verze 3
• Metodika rovných příležitostí
• Kodex školy
• Inspiromat – náměty a inspirace k činnosti



Proces tvorby MAP II

• Přenos informací o potřebách škol do MAP (sběr dat)
• Aktualizace analytické části 
• Aktualizace strategické části
• Aktualizace RAP (roční akční plán)
• Doložení aktualizovaného finálního dokumentu MAP II

– v polovině realizace
– na závěr projektu



Realizační tým-zapojení zástupců škol

• Administrativní část
• Odborná část

– odborní garanti
– vedoucí a členové PS
– zástupci škol (2x v průběhu realizace informují o potřebách škol)

• v oblasti ČG, MG a Rozvoje potenciálu každého žáka
• sběr dat dle Metodiky rovných příležitostí



Pracovní skupina pro financování – MAPII  
STATUS

• rozvoj a aktualizace projektu MAP
• příprava podkladů pro zasedání Řídícího výboru projektu
• plánování nákladů projektu
• hledání finančních zdrojů pro realizaci aktivit MAP
• podpora dostupnosti vzdělávání, rozvoj kapacit a financování školství  

a investic do rozvoje sítě škol



Pracovní skupina pro financování – MAPII  
složení a plán činnosti 2019

• Mgr. Radmila
Jedličková, ředitelka  
ZŠ

• Mgr. Karel Čermák,  
ředitel ZŠ

• Olga Brůčková,  
ředitelka MŠ

• Bc. Tibor Šáňa,
oddělení EU fondů MČ
Praha 5

• Mgr. Libuše
Daňhelková, ředitelka  
ZŠ a MŠ

• Březen – ustavující schůzka skupiny, finanční  
zdroje ve školství, příprava/kontrola podkladů  
pro 1. jednání ŘV.

• Květen – posouzení zdůvodnění potřebnosti a  
prioritizace záměrů, poskytnutých ostatními  
pracovními skupinami. Dotazníkové zjišťování  
potřeb škol v oblasti financování aktivit MAP.

• Září – upřesnění a konkretizace možností  
financování aktivit projektu MAP. Vyhodnocení  
dotazníkového zjišťování potřeb škol v oblasti  
financování aktivit MAP.

• Listopad/prosinec – zhodnocení roční práce  
skupiny, zpětná vazba k úspěšnosti financování  
jednotlivých aktivit projektu.



• Pracovní skupina pro rozvoj  čtenářské gramotnosti

Složení:

Mgr.Věra Jarošová, pedagog ZŠ Nepomucká - vedoucí PS  
Mgr. Irena Pospíšilová, pedagog ZŠ Nepomucká
Olga Brůčková, ředitelka MŠ Lohniského
Mgr. Jana Bartoňová, pedagog FZŠ Barrandov



STATUT PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji  
potenciálu každého žáka

Pracovní skupina se zaměří na organizování a koordinaci kolegiální  
výměny zkušeností a odborných znalostí pedagogů v oblasti metod  
práce, používání učebních pomůcek a nástrojů vedoucích k rozvoji  
čtenářské gramotnosti (a s tím související pregramotnosti) a  
potenciálu každého žáka. Nedílnou a významnou součástí práce  
této pracovní skupiny je začlenění oblasti digitální gramotnosti a  
využívání ICT ve výuce.



CÍLE PS pro čtenářskou gramotnost

1. Kolegiální výměna učitelů

2. Výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách,  
pomůckách a postupech

3. Začlenění oblasti digitální gramotnosti a využití ICT ve  
vzdělávání

4. Podpora společného sdíleného prostoru pro konzultace





PRACOVNÍ SKUPINA  
PRO ROZVOJ

MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI

VEDOUCÍ PS:

ČLENOVÉ PS:

MGR. MARTINA HÁLOVÁ  

MGR. JANA BARTOŇOVÁ  

MGR. HANA SCHMIDOVÁ  

MGR. KAMILA ČMEJRKOVÁ



VIZE PRACOVNÍ SKUPINY PRO
MATEMATICKOU  
GRAMOTNOST

KOLEGIÁLNÍ VÝMĚNA UČITELŮ

• ZKUŠENOSTÍ

• ODBORNÝCH ZNALOSTÍ

V OBLASTI METOD PRÁCE, POUŽÍVÁNÍ POMŮCEK A NÁSTROJŮ

PODPORA SPOLEČNÉHO SDÍLENÉHO PROSTORU



PRACOVNÍ SKUPINA PRO ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI
Vedoucí Mgr. Libor Šrámek

• PS je zaměřena na řešení přechodů mezi stupni vzdělávání 
• Hlavním úkolem PS je vzájemné vzdělávání, přenos zkušeností a 

informací, odborně vedená diskuze o problematice nastavení rovných 
příležitostí a selektivnosti vzdělávacího systému škol. 

• Posuzuje soulad navržených priorit SR MAP a aktivit RAP se zásadami 
rovného přístupu ve vzdělávání

• Analyzuje stav rovných příležitostí ve vzdělávání a navrhuje aktivity na 
podporu rovných příležitostí



Kontakty

Odborný garant:
• Mgr. Jana Zacharová jana.zacharova@praha5.cz
• Ing. Lenka Cieplá lenka.ciepla@praha5.cz
• Mgr. Petr Anděl, Ph.D. petr_andelcz@yahoo.com

Vedoucí PS pro:
• financování   Mgr. Libuše Daňhelková danhelkova@zskorenskeho.cz
• čtenářskou gramotnost          Mgr. Věra Jarošová verayarosova@seznam.cz
• matematickou gramotnost Mgr. Martina Hálová tinkah@centrum.cz
• rovné příležitosti Mgr. Libor Šrámek sramek.libor@zsdrtinova.cz



ŘÍDÍCÍ VÝBOR

Hlavní pracovní orgán MAP II – dnes projednává a schvaluje
• Statut
• Jednací řád
• Implementační plán MAP II

– Aktualizovaná organizační struktura
– Komunikační strategie
– Komunikační plán
– Konzultační proces



DĚKUJEME VÁM ZA POZORNOST

Realizační tým MAP
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