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Realizační tým 

Bc. Daniela Dáňová, projektová manažerka 

Mgr. Martin Platz, vedoucí odboru školství a kultury 

Mgr. Jakub Lepš, M.A., zástupce starosty pro oblast školství a vzdělávání 

Mgr. Marek Havrda, M.A., Ph.D., expert pro strategické plánování 

Mgr. Lenka Derková, MBA, expert vzdělávání 

Mgr. Pavel Kopečný, expert vzdělávání 

Mgr. Dagmar Havlíčková, expert vzdělávání 

Jan Chudík, komise Rady městské části pro výchovu a vzdělávání 

Ivana Guthová, odbor školství a kultury 

Miroslav Parvonič, administrativní a finanční manažer 
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Evaluační otázky 

Vznik projektu a jeho vývoj 

1) Co kromě finanční motivace bylo hlavním impulsem k našemu zapojení se do 

projektu MAP? 

Převládajícím důvodem pro zapojení do projektu byla především možnost aktivně ovlivnit 

aktivity v oblasti školství na lokální úrovni na Praze 11. Velká část aktérů do projektu 

vstupovala i s vidinou rozvoje spolupráce s dalšími subjekty. 

Ačkoliv finanční motivace nebyla primárním impulsem, je zřejmé, že by se bez finanční 

podpory z OP VVV takováto forma a rozsah spolupráce nerealizovaly. Zároveň z odpovědí 

pracovních skupin se potvrdilo, že finanční motivace je důležitým faktorem i pro aktivní 

zapojení členů těchto pracovních skupin. Bez finančního ohodnocení, byť symbolického, by 

nebylo možné zajistit činnost pracovních skupin. Pracovní skupiny byly převážně tvořeny 

učiteli, kteří by se do projektu bez finanční odměny nezapojili. 

 

Dílčí odpovědi a citace: 

• Příležitost ovlivnit dění a směřování školství na Praze 11, využít i dotací EU - výzvy 

MŠMT. 

• Zapojit se do meziškolní spolupráce, inspirovat, vyjít ze své „bubliny“. 

• Snaha zapojit se do tvůrčího procesu a spoluutvářet návrhy na zvýšení úrovně vzdělání 

v naší lokalitě. Být u procesu vzniku nového projektu. Spolupracovat na vytváření 

systému vzdělávání ve školách Prahy 11. 

• Potřeba sdílet své pracovní zkušenosti. 

• Posílení kultury na Jižním Městě. 

• Vlastní iniciativa členů skupiny v oblasti kultury.  

• Propojenost organizací a školních subjektů. 

• Navázání nové spolupráce. 

• Mezioborová propojenost.  

• Možná realizace projektů.   

• Mou motivací bylo přispět k rozvoji klíčových kompetencí žáků a informovat o 

inovativních metodách v rámci prevence SPUCH. 

• Snaha zapojit se do tvůrčího procesu a spoluvytvářet návrhy na zvýšení úrovně 

vzdělání v naší lokalitě.  

• Možnost ovlivnit fungování škol v místě, kde učíme a bydlíme, v oblasti, kterou 

známe.  

• Být u vzniku něčeho nového v rámci spolupráce s EU, posunout se dál, získat další 

zkušenosti. 

• Poznání jiných aktivních učitelů v městské části. 

• Možnost ovlivnit dění a vývoj ve školství na Praze 11 i s využitím dotací EU. 

• Rozhodně nelze konstatovat, že finanční motivace by patřila mezi impulsy pro 

zapojení. Mezi hlavní faktory, které jednotlivé členky pracovní skupiny ovlivnily, jsme 

shodně zařadily možnost získat nové informace, navázat těsnější spolupráci mezi 

školami a také možnost ovlivnit třeba i jen částečně vývoj školství na Jižním Městě. 

• Potkat se s kolegy různých zřizovatelů, navázat nové kontakty, rozšířit své obzory, 

zkusit prosadit projekty, které mám v hlavě již delší dobu. 
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2) Jaká byla naše původní představa o budování partnerství a jak se 

rozšířila/vyvinula/pozměnila v průběhu realizace, případně co k tomu vedlo? 

Většina partnerů neměla na počátku příliš jasnou představu o podobě spolupráce. Zde byla 

nezastupitelná role nositele projektu (Městská část Praha 11) a realizačního týmu, kteří projekt 

připravili a iniciovali. Obecně sdílenou představou bylo, že se podaří zlepšit vzájemnou 

komunikaci a spolupráci mezi partnery. 

Po ustavení partnerství, resp. jeho pracovních orgánů (zejména řídící výbor a pracovní 

skupiny), se činnost projektu rozjela naplno a struktura partnerství se ukázala jako funkční. 

K naplnění představy došlo pouze částečně. Všechny skupiny, kromě jedné, ve které se sami 

členové shodli na tom, že moc funkční nebyla, pracovaly velmi dobře a podařilo se rozvinout 

poměrně intenzivní a kvalitní spolupráci uvnitř skupin. Až na výjimky ale skupiny nebyly 

schopny účinně oslovit další aktéry mimo vlastní pracovní skupinu. Spolupráce se v daném 

tématu pracovní skupiny se tak odehrávala především mezi školami a dalšími subjekty, které 

byly zapojeny přímo do činnosti pracovních skupin, resp. jejich zástupci byli členy těchto 

skupin. Na druhé straně u vybraných vzdělávacích aktivit iniciovaných pracovními skupinami 

se podařilo zajistit i širokou účast partnerů mimo pracovní skupiny (např. kulatý stůl k inkluzi či 

předškolnímu vzdělávání). 

Na setkání s garanty pracovních skupin zaznělo doporučení pro navazující projekt MAP II, 

které reflektuje stávající zkušenosti. Model pracovních skupin se osvědčil a bylo by dobré, aby 

jádro pracovní skupiny tvořila mála skupina aktivních členů, kteří budou iniciovat společné 

(nejen vzdělávací) aktivity pro širší okruh partnerů. Zároveň, ve vazbě na předchozí evaluační 

otázku, bylo zdůrazněno, že je nezbytné, aby členové pracovní skupiny byli za svoji práci 

finančně odměňováni. 

 

Dílčí odpovědi a citace: 

• Byli jsme mile překvapeni, jak se některé projekty rozvinuly, spolupráce v rámci škol se 

daří, není jen formální. Zde jsme byli zpočátku skeptičtí. 

• Původní představa – koordinované schůzky, emailová komunikace… vše se v rámci 

skupiny naplnilo. 

• Dále setkávání a získávání dat o výuce na jiných školách a možnost aplikovat příklady 

dobré praxe ve své výuce a na naší škole. 

• Negativně hodnotíme označování požadovaných aktivit za finančně nerealizovatelné. 

(Na společném setkání v KC Zahrada). 

• Naše původní vize se kompletně naplnila – jsme spokojené se spoluprací na současné 

úrovni, umožnilo nám to setkávání a sdílení naších pracovních zkušeností. 

• Zvýšení spolupráce a propojenosti.  

• Vzájemné poznání.  

• Navázání nových kontaktů.  

• Vše se vyvinulo dle představ. 

• Setkávání a získávání informací o výuce na jiných školách a aplikovat příklady dobré 

praxe ve své výuce a na naší škole.  

• Poznání učitelů z jiných škol, zmapování současného stavu. Zřejmě bude možné 

realizovat podrobněji prostřednictvím schválených aktivit. 

• V průběhu realizace došlo k vypracování několika formulářů a aktivit, na které v 

konečné fázi nebyly peníze. Celé to tedy skončilo byrokratickou prací. 
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• Nikdy nemohou všichni dojít k jednotnému konsenzu. Je ideálem mít všude stejné 

plány a postupy. Vždy to bude o individualitě. 

• Spolupráce a realizace v rámci škol byla zpočátku velmi náročná, zejména z hlediska 

domluvy společných setkání. 

• Předpokládaly jsme, že se seznámíme s prostředím dalších škol, budeme moci sdílet 

zkušenosti v různých oblastech, dojde k propojení škol na různých úrovních, jak 

předmětově, tak i s ohledem na věk dětí. 

• Myslela jsem, že se více propojíme i mimo skupinu, většinou reagovali jen subjekty, 

jejichž členové jsou ve skupině, myslela jsem, že se zapojí více soukromých škol. 
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Uspořádání účastníků v projektu, jeho vedení a klíčový aktéři 

1) Podle jakých kritérií jsme vybírali partnery do projektu MAP a proč? Postupovali 

bychom nyní stejně? Co bychom nyní změnili, pokud bychom začínali znovu? 

Partneři do projektu byli vybíráni podle Postupů MAP, které stanovily minimálně závaznou 

strukturu partnerství (vymezení aktérů, témata). Byli osloveni všichni významní aktéři z řad 

zřizovatelů, školských zařízení i široké veřejnosti, včetně neziskových organizací. Posledně 

jmenovaní byli v projektu zastoupeni nejméně, a to i přes to, že se realizační tým opakovaně 

pokoušel oslovit relevantní NNO (např. Junák). V oblasti školství se podařilo zapojit subjekty 

veřejné i soukromé. 

Nominační proces do jednotlivých orgánů MAP byl otevřený a v podstatě bez kritérií. Základní 

podmínkou v případě řídícího výboru bylo zajištění poměrného zastoupení (v souladu 

s Postupy MAP), u pracovních skupin byla základním předpokladem alespoň základní 

orientace či odbornost pro příslušné téma pracovní skupiny. Vzhledem k tomu, že nebyl 

„převis“ zájemců, neprobíhal žádný výběrový proces. 

Vzhledem k tomu, že partnerství se podařilo sestavit tak, aby bylo funkční, nic bychom na 

procesu jeho formování neměnili. Hledali bychom další cesty a způsoby, jak více zapojit 

veřejnost a neziskové organizace. 

 

Dílčí odpovědi a citace: 

• Partnery jsme vybírali podle dobrovolnosti, kdo se chtěl zapojit. Postup se osvědčil, nic 

bychom neměnili. 

• Kritéria neznáme, byli jsme do pracovní skupiny přiřazeni. 

• Náš tým pracoval na zadaných úkolech. Rozhodně bychom byli rádi, aby na 

jednotlivé úkoly bylo více času, aby řešení úkolů nebyla uspěchaná. 

• Podle dosavadních zkušeností každého člena pracovní skupiny; ne, jsme spokojeny s 

dosavadním průběhem. 

• Výběr dle adekvátního zaměření členů skupin, tudíž správný. 

• Vzhledem k tomu, že jsme pracovní skupina zaměřená na předškolní vzdělávání 

zaměřily jsme se na spolupráci s učitelkami a ředitelkami mateřských a základních škol/ 

kulatý stůl/ a odborníky v této oblasti / panelová diskuze /. Obě akce byly ze strany 

zúčastněných hodnoceny velmi kladně, bohužel prostor pro přednášející musel být 

časově omezen, bylo by dobré jim dát více času- pozvat méně odborníků, uspořádat 

více přednášek… 

• Náš tým pracoval na zadaných úkolech. Uvítali bychom na ně více času. Občas jsme 

měli pocit, že chvilku nic a pak se pospíchalo s řešením. 

• Jednotlivé skupiny byly hozeny do vody, chyběly příklady, ukázková metodika, co se 

od skupin čeká, na druhou stranu si každý mohl dělat co chtěl, ale je to ta správná 

cesta? Udělejme si to podle sebe? Za vším stojí peníze. 

• Je to tvorba koncepce odzadu, nemělo by být v zájmu státu, mít na státních školách 

nastaveny procesy, právě podle zájmu státu? Něco jiného je soukromé školství. 

• Zapojení partnerů bylo dobrovolné. Tento postup bychom neměnili. 

• Naše pracovní skupina byla vytvořena řídícím výborem, nemohly jsme tedy výběr 

ovlivnit. 

• Dle jejich zájmu, dle předchozích kontaktů, oslovili jsme všechny, ale malá zpětná 

vazba. 
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2) Bylo nastavení z pohledu kompetencí a odpovědnosti v platformách optimální a proč? 

Funkční model partnerství byl ověřen jako funkční, což bylo potvrzeno i všemi pracovními 

skupinami. U některých skupin docházelo k drobným tematickým překryvům, což je podnět 

primárně pro nastavení pracovních skupin v připravovaném navazujícím projektu MAP II. 

Projekt byl stavěn především na iniciativu „zdola“. To znamená, že cílem projektu bylo, aby 

nositelem myšlenek, plánů a následných aktivit byli konkrétní lidé a školy. Zatímco „nositelem“ 

strategického rámce je řídící výbor, nositelem aktivit jsou konkrétní jednotlivci, školy či 

pracovní skupiny. Realizační tým zajišťoval především organizační a finanční stránku projektu 

a poskytoval servis všem orgánům MAP. Řídící tým byl zároveň významným komunikátorem 

v projektu, který propojoval orgány MAP i celé partnerství projektu. Tento model se osvědčil a 

projevil se poměrně velkou zainteresovaností a angažovaností členů jednotlivých orgánů MAP. 

Strategie projektu byla především motivační. To znamená, že v rovině aktivit ani jejich záměrů 

(tzn. především aktivity MAP) jsme aktivity neprioritizovali a neříkali, která je lepší a která horší, 

ale usilovali jsme o to, aby vznikalo co nejvíce nápadů a aktivit, které povedou k rozvoji 

v souladu se strategickým rámcem. 

Z evaluace vyplynulo i to, že finanční prostředky MAP by měly být primárně využívány na 

činnost pracovních skupin (které jsou hnacím motorem MAP) a společné vzdělávací aktivity.  

 

Dílčí odpovědi a citace: 

• Nastavení z pohledu kompetencí a odpovědnosti v platformách bylo dle našeho mínění 

optimální. Všichni členové měli potřebné zkušenosti a profesní zájem pracovat co 

nejlépe. 

• Ve skupině jsme fungovali dobře, ale byly problémy právě s krátkým časem na 

vypracování úkolů, kdy jsme měli problém se sejít. Řešili jsme i emailovou 

komunikací. 

• Ano, vše vč. nastavení kompetencí nám vyhovovalo.   

• Ano bylo, vzhledem k činnostem a zájmu členů skupin. 

• Všichni členové PS měli rozdělené kompetence a k plnění úkolů přistupovali 

zodpovědně. Všichni pracují  v oblasti předškolní výchovy nebo k ní mají osobní vazby 

a proto věděli co chtějí v této oblasti zlepšit. 

• Myslíme si, že z pohledu kompetencí a odpovědnosti bylo nastavení projektu rozděleno 

správně. 

• Ve skupině se zapojili všichni členové dle přidělených činností odpovídajícím dílem. 

• Nastavení z pohledu kompetencí  a odpovědnosti v platformách bylo dle našeho 

mínění optimální.  

• Všichni zúčastnění měli dostačující zkušenosti a zájem pracovat co nejlépe. 

• V naší pracovní skupině se povedlo funkční propojení, svým způsobem jsme měly 

štěstí. Lidsky jsme si maximálně vyhovovaly a u všech členek byla největším pozitivem 

ochota aktivně spolupracovat. 

• Bez problémů. 
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3) Jaké bylo odborné zajištění diskuzních platforem a na jakém základě jsme vybírali 

odborníky? 

Odborníci byli zpravidla vybíráni na základě předchozích referencí. Spolupracovali jsme 

s akademiky z pedagogických fakult, ale i s odborníky z firemního či neziskového sektoru. 

 

Dílčí odpovědi a citace: 

• Odborníky jsme vybírali z vlastních řad, či z pedagogických sborů jednotlivých škol 

nebo z řad partnerů, se kterými jsme ve škole měli dobrou zkušenost. 

• Opět na základě dosavadních zkušeností. 

• Na dobré úrovně, byli přizváni odborníci na základě patřičných zkušeností a vědomostí 

v daných oborech. 

• Na všech školách jsou děti se specifickými vzdělávacími potřebami, a proto jsme chtěli 

učitelům dát možnost setkat se s odborníky na tuto problematiku a podpořit je. 

• Diskuze probíhaly napříč skupinami, což neslo své výhody – sdílený host, odborník, 

který se mohl vyjádřit najednou k dané problematice z více pohledů v souvislostech a 

napříč jednotlivých stupňů školství MŠ/ZŠ. 

• Využili jsme především otevřené kulaté stoly a semináře. 

• Odborníky jsme vybírali z pedagogických sborů jednotlivých škol. 

• Nejčastěji jsme jednotlivé otázky řešily na vzájemných setkáních, pro panelovou 

diskuzi jsme přizvaly své kolegy z oborů. Naším cílem bylo pojmenovat společné 

problémy, najít místa, kde se zájmy a potřeby jednotlivých škol protnou, a hledat cesty, 

jak by se mohlo postupovat dál. 

• Výběr byl udělán na základě předchozích referencí, ne všichni pozvaní přišli. 

 

4) Jaké byly rezervy v souvislosti se zajišťováním odborníků? Jaké změny jsme v tomto 

ohledu provedli? 

V zajišťování odborníků je klíčová jejich dostupnost. A to jak ve smyslu znalosti či vědomosti 

o odbornících na dané téma či oblast a také ve smyslu jejich časové, příp. finanční, 

dostupnosti. To je otázka vždy individuální. Pro nalezení a získání vhodného odborníka je 

důležité včasné plánování a vzájemné sdílení. 

 

Dílčí odpovědi a citace: 

• V některých případech se nepodařilo lektora zajistit -  uznávaní odborníci a špičkoví 

lektoři mají termíny na rok dopředu plné. 

• Lepší povědomí o vzniku projektu a nabídka zapojit se do tvorby většímu množství 

lidí – odborníků. 

• Žádné. 

• Rezervu spatřujme v nevědomosti, která byla na začátku projektu, a ta se postupně 

měnila v jasnou představu. 

• Kulatého stolu se zúčastnili ředitelé a učitelé z našich škol v překvapivě vysokém 

počtu, odborníky na diskuzní forum zajistila paní Poláková po společné diskuzi PS. 

• Lepší povědomí o vzniku projektu a jeho realizaci s širší veřejností. 

• Nabídka zapojit se do tvorby většímu množství lidí – odborníků, oslovit je na přímo, 

vědět o sobě – kdo, kde, co zastřešuje – databáze, kam sáhnout, po kom. 
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• Časová a lokální dispozice odborníků, hostů. MAP x KAP. 

• Zajištění odborných lektorů je velmi často z důvodů jejich časové vytíženosti téměř 

nemožné. 

• Cítíme, že se ne vždy daří propojovat teorii a praxi, školy volají po dalším kvalitním 

vzdělávání pedagogů. Ve školách chybí kvalifikovaní učitelé - problémem je malý 

zájem absolventů pedagogických VŠ o nástup do praxe - tento bod byl pojmenován, 

ale není možné jej řešit jinak než na celostátní úrovni. 

• Malý zájem ze strany odborníků na setkání přijít, třeba větší propagaci.   
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Aktivity projektu 

1) Jakým způsobem probíhalo setkávání „členů“ MAP (periodicita, forma, kdo 

moderoval)? 

Setkávání se lišilo dle jednotlivých orgánů MAP 

- Řídící výbor – setkával se zhruba 1 za 3 měsíce či v případě potřeby. ŘV jednal 

zásadně prezenčně, setkání bylo organizováno realizačním týmem, moderováno 

předsedou ŘV. 

- Pracovní skupiny – vzhledem k velkému počtu 9 skupin se způsob jejich setkávání lišil. 

Všechny skupiny se setkávaly prezenčně s tím, že některé využívaly více i možnosti 

dálkové komunikace (mail, telefon, skype). Jednání zpravidla moderoval garant 

pracovní skupiny či dohodnutý člen PS. 

- Realizační tým – setkával se zhruba 1 krát za měsíc, v případě potřeby častěji. Členové 

týmu se setkávali i individuálně. Jednání byla prezenční, zároveň však členové RT byli 

i v pravidelném kontaktu prostřednictvím emailové či telefonické komunikace. Činnost 

realizačního týmu organizovala a řídila manažerka projektu. 

Další setkávání probíhalo prostřednictvím aktivit MAP, především kulatých stolů a workshopů. 

 

Dílčí odpovědi a citace: 

• Členové pracovní skupiny spolupracovali nejčastěji prostřednictví emailů a telefonátů. 

Ke společným schůzkám dochází cca 1x za dva až tři měsíce. 

• Setkávání navázalo na zadávání úkolů.  

• Schůzky nebyly pravidelné spíše nárazové. Bohužel málo času na jejich přípravu i 

těžké hledání termínů. 

• Cca 3x měsíčně, společné setkání, forma diskuze. 

• Vždy ve stanovený termín a na stanovém místě – školní pracoviště, vždy diskuse k 

danému tématu, porady byly koncipovány ve formě řešitelských porad, mezi metody 

předně patřil brainstorming, porady vedl vedoucí skupiny.  

• Jendou měsíčně, moderoval garant PS. 

• Účastnili jsme se několika kulatých stolů, seminářů, přednášek. 

• Naše skupina komunikovala především prostřednictvím digitálních technologií. 

• Osobní setkání jsme realizovali nepravidelně a i ve spolupráci s dalšími skupinami.  

• Během života projektu se vyměnil jeden člen. Následovalo osobní setkání s garantem, 

vysvětlení práce, zasvěcení do činností, vlastní realizace, iniciativa. 

• Členové pracovní skupiny spolupracovali nejčastěji prostřednictví emailů a telefonních 

rozhovorů. 

• Ke společným schůzkám dochází cca 1x za dva měsíce. 

• Setkávaly jsme se podle potřeby nejméně jednou za měsíc a preferovaly jsme osobní 

jednání, dále probíhala i komunikace mailová a telefonická. 

• Scházeli jsme se pravidelně osobně nebo online, nejméně 2x měsíčně, napsali jsme si 

dopředu body, k nim se vyjádřili, pak se hledal kompromis. 
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2) Co se nám osvědčilo? Co naopak nefungovalo? 

Na úrovni projektu se osvědčila především „důvěra ve schopnosti“ aktivních jedinců. Jak již 

bylo zmíněno, při realizaci projektu jsme se soustředili především na aktivní generování 

podnětů a aktivit: 

- připravili jsme a zrealizovali soutěž pro pedagogy, 

- pracovním skupinám jsme „dali volnou ruku“ pro uskutečnění tematických kulatých 

stolů, které byly následně zdrojem pro tvorbu aktivit akčního plánu MAP, 

- a pracovním skupinám jsme nechali volnost i při návrhu a přípravě aktivit pro akční 

plán MAP. 

A jako nejdůležitější považujeme to, že jsme žádný ze získaných nápadů neupozadili a naopak 

se snažili jej podpořit v jeho rozvoji. (V rámci přípravy aktivit nebyly do akčního plánu MAP 

zařazeny pouze 4 aktivity, jejichž obsah byl vyhodnocen jako objektivně špatný – buď 

z odborného hlediska nesprávný, a nebo nebyl v souladu se strategickým rámcem MAP). 

Ne vždy se podařilo dosáhnout vhodné kvality (zejména u návrhu aktivit akčního plánu). Toto 

jsme se snažili eliminovat (a osvědčilo se nám) dvou-krokovým zpracováním návrhu aktivit 

akčního plánu. V prvním kroku pracovní skupiny připravily záměr aktivity a po jejím 

odsouhlasení (experti, realizační tým, řídící výbor) byly pracovní skupiny požádány o 

dopracování aktivit s tím, že měly k dispozici sesbírané připomínky. 

Snažili jsme se maximálně využívat elektronické nástroje pro zjednodušení činnosti (online 

dotazníkové formuláře, sdílené dokumenty, šablony dokumentů apod.). 

V činnosti některých pracovních skupin se osvědčily především nástroje elektronické 

spolupráce v oblasti komunikace (skype) a sdílení (online sdílené úložiště). 

 

Dílčí odpovědi a citace: 

• Osvědčila se setkání jak členů pracovní skupiny, tak setkávání učitelů v rámci 

jednotlivých aktivit. Naopak nefunguje to, že členové jednotlivých skupin jsou pracovně 

velmi vytížení a na osobní setkávání je těžké najít shodný volný termín. 

• Komunikace přes e-mail - rychlé. Nefungovala spolupráce mezi jednotlivými 

pracovními skupinami, sešli jsme se ke společné schůzce pouze jednou.  

• Projekt MAP podnítil setkávání pedagogů na různých úrovních, konkrétně jsme se 

začali vídat zástupci ředitelů na pravidelných schůzkách, a to je velmi přínosné. 

• Diskuze, společná domluva; nic. 

• Osvědčila se metoda brainstorming, občas časová vytíženost členů skupiny. 

• Komunikace mailem. 

• Osvědčila se operativní komunikace prostřednictvím digitálních technologii. 

• Výborné byly společné kulaté stoly, protože bylo možno poznat i členy z jiných 

pracovních skupin a zazněly velmi užitečné názory x jednooká optika. 

• V naší skupině moc nefungovalo osobní setkávání se a debaty nad jednotlivými kroky 

a potřebami projektu. Protože každý je časově jinak nastaven. 

• Osvědčila se setkání členů pracovní skupiny i setkávání učitelů v rámci jednotlivých 

aktivit. Zápornou stránkou je, že členové jednotlivých skupin jsou pracovně velmi 

vytížení a na osobní setkávání je těžké najít shodný volný termín. 

• Osvědčila se nám neformální, osobní komunikace, možnost problémy diskutovat, 

vzájemně si předat informace z oblastí, kde jedna z nás se už s problémem setkala a 
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druhá hledala cesty k jeho řešení. Podobná atmosféra provázela i pravidelné schůzky 

profesních skupin, panelové diskuze apod. 

• Online setkání, na osobní setkání není v hektické době příliš času. 

 

3) Co jsme podnikli pro zlepšení? 

Vzhledem k minimálním nedostatkům jsme nemuseli přistupovat k žádným výraznějším 

nápravám.  

 

Dílčí odpovědi a citace: 

• Bez připomínek. 

• Nic. 

• Plánování termínů s časovým předstihem. 

• Osobní setkávání? Komunikovali jsme prostřednictvím technologií, jsme digitální 

gramotnost. 

• Častější komunikace. 

• Povedlo se určit oblasti, ve kterých školy potřebují podpořit. Najít možnosti zlepšení 

spolupráce mezi školami různých typů (vzájemné sdílení, společná školení pro učitele 

apod.). 

• Práce ve sdílených dokumentech, použití skypu. 

 

4) Co se nám v projektu podařilo vytvořit, na co jsme hrdí a z čeho by se mohli inspirovat 

ostatní? 

Odpověď viz otázka č. 2. 

 

Dílčí odpovědi a citace: 

• Podařilo se nám vytvořit funkční skupinu, která má nápady a některé se daří i 

realizovat. 

• Předat nápad již fungující aktivity – např. rodilý mluvčí do škol. V roce 2018 budeme 

pořádat pro ostatní školy soutěž Mladý spisovatel, tak věříme, že se bude líbit. 

• Velké množství zajímavých aktivit ve všech oblastech MAP. Ostatní by mohli z této 

nabídky čerpat a někteří již čerpají. 

• Velmi dobrá atmosféra pracovních setkání, perfektní spolupráce a zájem o daná 

témata. 

• Vytvoření aktivit Jihoměstský divadelní festival a literární a výtvarná soutěž. 

• Kulatý stůl panelová diskuze. 

• Vyprodukovali jsme relativně širokou a pestrou paletu konkrétních aktivit, které jsou 

jistě inspirací i pro jiné MAP. 

• Ostatní by mohli z této nabídky čerpat a někteří již čerpají, což nás velmi těší. 

• Vytvoření funkční skupiny, která má nápady a snad se i zrealizují. 

• Pracovní předávání informací, popsání společných problémů a potřeb, předávání 

informací mezi MŠ a ZŠ. 

• Spolupracovali jsme efektivně, projektům, které jsme navrhly, věříme. 



 
 

  // 14 
 

• Propojení MŠ a ZŠ – vzájemné poznání a pochopení problémů, návaznost, 

rozpracovány návštěvy, vymýšlení programů 

• Propojení škol – setkávání zástupců, vychovatelek atd., intenzivnější spolupráce např. 

při řešení problémů, soutěže. 

• Výjezdy ředitelů – vzájemné poznání a to i s řediteli soukromých škol, posílení 

psychické stránky ředitelů (společné řešení obdobných problémů). 

• V některých pracovních skupinách dobře fungovala vzájemná komunikace a sdílení 

informací. 

• Učitelé i ředitelé oceňují to, že se mohou dostat do kontaktu i s „lidmi z venku“ (lektoři, 

hosté kulatých stolů apod.). 

• Osvědčil se formát kulatých stolů, kdy pracovní skupiny měly možnost vybrat téma, 

odborníky a uspořádat k tomu akci pro širší okruh lidí. 

 

5) Jaké aktivity byly v projektu nejpřínosnější a proč? 

Jako nejpřínosnější se jednoznačně ukázaly všechny aktivity spolupráce. Všechny pracovní 

skupiny potvrdily, že největším přínosem projektu bylo navázání kontaktů a rozvoj spolupráce 

mezi různými aktéry. Nejvíce byla oceňována spolupráce mezi mateřskými školami a 

základními školami a spolupráce škol s rodiči. 

 

Dílčí odpovědi a citace: 

• Vzájemná setkávání v rámci pracovních skupin a kulatý stůl na téma inkluze na ZŠ 

Mikulova.   

• Ty, které nejsou vázány na finanční dotace a spíše ukazují příklady dobré praxe, neb 

finance nebudou asi poskytnuty v plné výši. 

• Tvorba aktivit. Jednalo se o hmatatelný výsledek naší práce. Bohužel na větší 

realizaci nejsou peníze. 

• Umožnění sdílení vzájemných zkušeností.  

• Nemůžeme posoudit, neboť nedošlo ještě k jejich realizaci.  

• Obě uskutečněné aktivity – kulatý  stůl panelová diskuze. 

• Tvorba aktivit. Jednalo se o hmatatelný výsledek naší práce. Bohužel požadovaný 

rozpočet na realizaci vybraných aktivit v tuto chvíli nejspíš převyšuje možnosti MAPu 

a tak jsou dané aktivity ve fázi testování, ověřování, ale i s málem se dá už začít, tak 

to zkoušíme. 

• Vzájemná setkávání pracovních skupin a kulatý stůl na ZŠ Květnového vítězství. 

• Zpracování výstupů pro další období. Příprava projektu „Pojďte s námi do pohádky", 

kde jde o praktické propojení dětí z MŠ a ZŠ, v přípravě podobných projektů bychom 

rády pokračovaly i v budoucnu. 

• Plánování aktivit, to nás posunuje dál, přitom se vymyslí i další věci.   
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Výstupy, očekávané výsledky 

1) Jaké byly původně plánované a jaké jsou v tuto chvíli reálné výstupy z projektu MAP? 

V projektu se podařilo naplnit všechny očekávané (naplánované) výstupy. Podařilo se nám jít 

i nad rámec původně plánovaných výstupů: 

- každá z pracovních skupin (některé společně) realizovaly tematický kulatý stůl 

- podařilo se uskutečnit dvě výjezdní zasedání ředitelů škol (která byla hodnocena velmi 

kladně) 

- podařilo se zaujmout mnoho aktivních pedagogů, kteří se zapojili do přípravy a 

realizace aktivit 

Za důležité považujeme, že výstupy MAP nejsou pouze formální, ale výsledkem je akční plán, 

který obsahuje „živé“ aktivity. Tedy takové, na jejichž přípravě či realizaci se aktivně pracuje a 

podílí se na nich zástupci většího počtu partnerů MAP. Akční plán obsahuje jak aktivity téměř 

bez finančních nároků, tak aktivity, které se v budoucnu neobejdou bez dalšího zdroje 

financování a jejich realizace je tak podmíněna úspěšností zajištění finančních prostředků. 

 

Dílčí odpovědi a citace: 

• Podařilo se nám naplánovat takové výstupy, které následně byly realizovatelné z 

projektu MAP. 

• Tvorba aktivit, výměna zkušeností, vše je výstupem celého projektu. 

• Slevili jsme z jedné z aktivit. 

• Propojenost školských a neškolských subjektů – očekávané výstupy byly naplněny. 

• Vytvoření aktivit a zvýšení kulturního povědomí na Jižním Městě, výstupem budou dvě 

celoplošné aktivity, do kterých se zapojí ZUŠ, ZŠ, DDM JM – Jihoměstský divadelní 

festival, literární a výtvarná soutěž. 

• Plán nebyl téměř žádný, nová aktivita MAP, nyní výstupy – zlepšení komunikace mezi 

školami. 

• Ony byly nějaké původně plánované výstupy či výsledky? 

• Nabyli jsme dojmu, že si máme naplánovat místní akční plán, jak co chceme, žádná 

šablona, kostra, vzor nebyl. Nebo byl? Ano snad z jiných MČ či obcí, kde jsme se mohli 

inspirovat. 

• V tuto chvíli máme rozplánované konkrétní aktivity včetně finančního rozpočtu a 

hlavních realizátorů. Vše (jako všude) je závislé na finančních zdrojích. 

• Výstupem naší činnosti bylo mj. podílení se na vzniku MAP Prahy 11, který byl schválen 

řídícím výborem. 

• Podařilo se nám naplánovat takové výstupy, které následně byly realizovatelné z 

projektu MAP. 

• Původně jsme očekávaly, že výsledkem bude nejen pojmenování problémů a možností 

dalšího rozvoje, ale také více praktických realizací. Domníváme se, že celoroční 

činnost podrobně a správně pojmenovala potřeby jihoměstského školství, upozornila 

na problémy, se kterými se potýkají školy v celé ČR a poskytla alespoň nástin potřeb 

škol v budoucím období. Současně ale mezi kladné výstupy projektu MAP lze podle 

nás zařadit, že v rámci jednotlivých setkání se podařilo nalézt a více zviditelnit skupinu 

aktivních učitelů, kteří jsou pro své školy přínosem a v rámci sdílení mohou přenést 

některé aktivity i do dalších škol. 

• Původně jsme chtěli jen navrhnout aktivity, navíc vznikla i spolupráce mimo MAP. 
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2) Co jsme vytvořili nebo jak jsme projektem ovlivnili své okolí, aniž bychom to předem 

plánovali? 

Mile nás překvapil především pozitivní přístup zapojených členů pracovních skupin ale i 

dalších aktivních učitelů. Dále oceňujeme rozvoj spolupráce mezi různými aktéry, nejvíce mezi 

mateřskými školami a základními školami a spolupráce škol s rodiči. 

 

Dílčí odpovědi a citace: 

• Byla zahájena spolupráce mezi školami - zástupci ředitelů, vedoucí školních družin, 

učitelé. Tato spolupráce pokračuje i bez řízených schůzek. 

• Nedokážu posoudit.  

• Školy díky MAP mohou čerpat některé druhy dotací pro školy. Bylo možné navzájem 

si předat některé důležité poznatky pro zlepšení výuky. Dozvěděli jsme se o 

projektech, které běží na jiných školách a můžeme čerpat z jejich zkušeností. 

• Šíříme příklady dobré praxe, snažíme se navzájem podporovat a obohacovat 

• Navázali jsme dlouhodobou spolupráci, přátelství. 

• Získali potřebné kontakty v oblasti kultury a umění. 

• Školy mohou díky MAPu čerpat jisté dotace na realizaci aktivit.  

• Vzájemně jsme si předali bohaté zkušenosti a poznatky pro zlepšení výuky.  

• Dozvěděli jsme se o projektech, které běží na jiných školách, a můžeme čerpat z jejich 

zkušeností.  

• Velké plus jsou získané prostředky v rámci soutěže učitelů. 

• Byla zahájena spolupráce mezi školami – zástupci ředitelů, vedoucí školních družin, 

učitelé. Tato spolupráce pokračuje. 

• Vytvořilo se pracovní prostředí pro spolupráci mezi MŠ a ZŠ, naše spolupráce bude 

pokračovat určitě i v budoucnu. 

• Ovlivnili jsme naše žáky k návštěvě DDM, větší propagace, vysvětlení úloh. 

 

3) Které nastavení/formáty komunikace se v našem území ukázaly jako nejlepší a proč? 

Důležitá byla samozřejmě elektronická komunikace, která může být velmi efektivní. Zároveň 

ale považujeme za nejpřínosnější osobní komunikaci během různých setkání, která je 

nenahraditelná. 

 

Dílčí odpovědi a citace: 

• Emailová korespondence i osobní setkávání v rámci naší pracovní skupiny. 

• Osobní setkání, emailová komunikace. 

• Rozhodně e-mail. Vedoucí pracovní skupiny řídí e-mailovou komunikaci skupiny a 

dělá z ní závěry. 

• Rádi bychom chtěli apelovat na nedostatečnou komunikaci obce s okolím 

prostřednictví měsíčníku Klíč a nedostatečné propagace kulturních akcí a subjektů. 

• Rozhodně využití digitálních technologií, za naši skupinu to snad nemůže být ani jinak. 

Vedoucí pracovní skupiny řídí komunikaci, analyzuje výstupy a předkládá závěry. 

• Samozřejmě ve spolupráci s jinými skupinami je dobrý občas i osobní kontakt. 

• Emailová korespondence i osobní setkávání v rámci naší pracovní skupiny. 
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• Přínosná byla samozřejmě pravidelná setkání pracovní skupiny, vzájemná komunikace 

mezi jednotlivými skupiny, propojení zástupců ředitelů škol, vedoucích vychovatelek. 

Z hlediska budoucího vývoje spatřujeme největší přínos v otevřených diskuzích. 

• Maily, online komunikace, kvůli času a efektivitě. 

 

4) Která nastavení/formáty komunikace bychom ve svém území naopak již nevolili a z 

jakého důvodu? 

Neshledali jsme žádnou nevhodnou formu komunikace. Pokud v komunikaci byly nějaké 

nedostatky, tak to bylo nejčastěji z hlediska jejího načasování. Některými pracovními 

skupinami nebylo také kladně hodnoceno jedno společné setkání zástupců všech PS. V tomto 

případě se jednalo především o nedostatečně komunikované téma setkání v dostatečném 

předstihu a nevyjasněnost některých témat ze strany realizačního týmu. Setkání se týkalo 

zadání práce pro přípravu aktivit pro akční plán MAP. 

 

Dílčí odpovědi a citace: 

• Bez připomínek. 

• Hromadné setkání v KC Zahrada. 

• Telefony. Není možné se dovolat ve vhodný čas – výuka, … 

• Našli jsme vždy nějakou cestu komunikace. 

• O žádných nevíme. 

• Nedá se jednoznačně určit. Nezkusili jsme globální webináře, nejspíš by se nechytly, 

na to je lepší osobní kulatý stůl s občerstvením. 

• Telefony ad-hoc přes den nejsou dobré. Není možné se dovolat ve vhodný čas, každý 

učíme jinak. Proto je lepší nejprve mail, hrubé seznámení se s dílčím úkolem a pak 

online probrání, dotažení problematiky. 

• Bez komentáře. 

• Tuto oblast nejsme schopny vyhodnotit. 

• Osobní setkání neplánovaná min. 14 dní dopředu. 

 

5) V čem náš projekt dokázal změnit okolí nebo chování lidí? 

Jak již bylo několikrát zmíněno, podařilo se především rozvinout komunikaci a spolupráci mezi 

partnery MAP. Zároveň však není možné říct, že projekt změnil okolí nebo chování lidí – to je 

příliš silná formulace. Můžeme říci, že projekt v tomto směru nastartoval pozitivní změnu a 

posun k lepšímu. 

 

Dílčí odpovědi a citace: 

• Zahájena spolupráce zaměstnanců škol, sdílení zkušeností mezi nimi, v rámci 

setkávání s rodiči posun ve vnímání inkluze, snaha změnit pohled na tuto problematiku. 

• Domníváme se, že se zatím nemohlo projevit.  

• Zatím v ničem, neboť realizace aktivit se teprve chystá. 

• Více se komunikuje, seznámení mezi školami – učitelů. 

• Měnit chování lidí by byla snad přehnaná ambice. 
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• Ve vztahu na školu to přineslo jistou dotaci a rozvoj v oboru, obohacení o zkušenosti, 

postupy, činnosti. 

• Pochopení důležitosti polytechnického vzdělávání (odborné učebny, dílny, exkurze, 

stavebnice). 

• Nalezly jsme mnoho partnerů pro komunikaci, nastavily se nové cesty sdílení informací 

a inspirací. 

• Rodiče se seznámili s fungováním DDM, větší spolupráce, vzájemné návštěvy, 

domluveny vzájemné hospitace MŠ apod. 

 

6) Jak budou fungovat vytvořená partnerství po skončení projektu, a to i s ohledem na 

celkovou organizaci (finanční, lidské zdroje, motivaci ke kooperaci apod.)? Jakých 

změn je případně potřeba pro udržení ideje projektu i po skončení podpory z OP VVV? 

Partneři MAP se dohodli na pokračování navazujícího projektu MAP II. Jednak z toho důvodu, 

že realizace stávajícího projektu MAP byla shledána jako přínosná, ale také s ohledem na to, 

že pro reálnou udržitelnost nastartovaných procesů spolupráce je nezbytné finanční zajištění. 

Bez další finanční podpory bude partnerství fungovat naprosto minimálně – v podobě řídícího 

výboru, jehož cílem bude udržovat a aktualizovat strategický rámec MAP.  

 

Dílčí odpovědi a citace: 

• Doufáme, že nastavené aktivity budou dále pokračovat a budou podporovány. Věříme, 

že Praha 11 bude do projektu MAP zapojena i nadále, čímž bude zaručena také 

finanční stránka věci. 

• Myslím, že příliš fungovat nebudou.   

• Když ani s podporou není možné aktivity realizovat, tak si nedovedu představit. Jak 

projekt udržet v chodu bez podpory. Ale doufám, že nově získané kontakty budou 

prospěšné i v budoucnu. 

• Věřím, že i nadále budou fungovat setkávání např. na pozici zástupců ředitelů a 

podobně. 

• Díky navázání kontaktů a předávání zkušeností budou dle našeho názoru partnerství 

fungovat na dobré úrovni. 

• Finance, časová náročnost, personál. 

• Nově získané kontakty jsou a budou i nadále prospěšné. 

• Je smutné, že nově vzniklé a schválené aktivity nejsou plně podpořeny v samotném 

počátku. Není to motivační pro další realizaci, ale český učitel je všeho schopen, 

takže věřím, že se pokusíme i nadále setrvat v započaté činnosti. 

• Záleží i na samotné realizaci vybraných aktivit, co do obsahu. Např. umožnit reálná 

setkávání učitelů z Prahy 11 a navázání užší spolupráce může být dočasná, ale i 

dlouhodobá záležitost. 

• Doufáme, že nastavené aktivity budou dále pokračovat a budou podporovány, Praha 

11 bude do projektu MAP zapojena i nadále, čímž bude zaručena též finanční stránka 

věci. 

• Spolupráce se stala neformální a domníváme se, že v ní jednotliví zapojení 

pedagogové budou pokračovat. Výměna zkušeností nás všechny obohacuje. 

Vzájemné návštěvy ve školách přinesly inspiraci pro vybavování škol, sdílení 

zkušeností s dodavateli a kvalitou zakoupeného zboží i služeb. 

• Budou pokračovat – výměna zkušeností, šíření dobrých myšlenek, společné aktivity.   
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Dodatečné informace 

 

Dílčí odpovědi a citace: 

• Pokud jsme zahájili spolupráci v rámci Prahy 11, uvítala bych i zkušenosti jiných MČ. 

Postupně se otevírají setkávání pro další pracovníky škol, např. čtenářská gramotnost, 

zkušenosti s prací s nadanými žáky a podobně. Jako škola budeme své pedagogy do 

těchto akcí zapojovat. 

• Nedostatečné finanční prostředky – ohrožení možných aktivit v rámci projektu. 

• Na počátku projektu jsme si vytvořili SWOT analýzu, pak byla snaha následovaná 

aktivitou a na konec prozření. Byl celý MAP jen „čárka“ = splněno a další práce do 

šuplíku? Chceme věřit, že ne. 

• Za naši skupinu můžeme s jistotou říct, že v další spolupráci budeme pokračovat. V 

našem případě došlo k ideálnímu propojení předškolního a základního vzdělávání. 

Myslíme si, že setkávání např. zástupců ředitelů škol, vedoucích vychovatelek apod. 

alespoň několikrát za rok je dobrou aktivitou, která by měla pokračovat. V rámci 

setkání ředitelů škol se řeší „velké" úkoly, setkání pomáhají hledat cesty k řešení těch 

běžných, každodenních. Taktéž setkávání učitelů jednotlivých oborů je přínosné. 

• Návrhy na zlepšení pro navazující projekt: 

o upřednostnit DPP před DPČ 

o zatěžující personální administrativa – odevzdávání výkazů čtvrtletně 

o je důležité, aby členové PS byli placeni, bez finanční motivace, byť 

symbolické, by to pravděpodobně nedělali. 

o více zapojit rodiče, hledat a sdílet způsoby, jak více spolupracovat s rodiči, 

pořádat tematické kulaté stoly pro rodiče 

o zvážit i možnosti spolupráce nepedagogických pracovníků (např. školníci, 

kuchařky, apod.) 

o hledat cesty, jak efektivně oslovovat rodiče, veřejnost (Klíč a další způsoby) 

o společná školení – koordinace a spolupráce mezi školami, organizace 

společných kurzů „na objednávku“, vybírat atraktivní témata, volit vhodný čas 

(obecná shoda na 14. hod.) 

o MAP II by mělo rozšířit úspěšné aktivity z MAP I 

o návrh na vznik skupiny zdravý životní styl 

o spojit některé pracovní skupiny 

o vzdělávací aktivity plánovat od 14 hod. 

o pokud to půjde, v novém projektu ideálně posílit kapacitu na ÚMČ (např. 

personální oddělení) 

o peníze by měly jít primárně na činnost pracovních skupin a společné 

vzdělávací aktivity. Finanční podpora dalších aktivit MAP není vnímána jako 

zásadní, protože svoji výší je spíše symbolická. 
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Shrnutí 

 

Řídící výbor projednal závěrečnou sebehodnotící zprávu na svém jednání dne 16. 1. 2018 a 

schválil následující doporučení: 

 

1. Řídící výbor děkuje všem partnerům, organizacím i jednotlivcům, kteří se přispěli 

k vytvoření MAP správního obvodu Praha 11. 

 

2. Řídící výbor konstatuje, že byly naplněny cíle projektu 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0001130: Místní akční plán vzdělávání pro Prahu 11 

 

3. Řídící výbor doporučuje pokračovat aktivitách MAP a předložit žádost v navazující 

výzvě č. 02_17_047 Místní akční plány rozvoje vzdělávání II (MAP II). 

 

 

Závěrečnou evaluační zprávu řídící výbor schválil na svém jednání dne 27. 2. 2018. 

 

 

 

V Praze dne 28. 2. 2018 

 

Podpis předsedy řídícího výboru MAP 
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