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Název Rozvoj občanských kompetencí na II. stupni ZŠ 

Vazba Cíl 1.1.1. Zajistit vyvážený rozvoj klíčových kompetencí dětí a žáků 

Cíl 1.1.2. Zajistit dostatek kvalitních pedagogů a pracovníků v 

zájmovém a neformálním vzdělávání 

Popis Seminář - náměty na hry, aktivity do hodin apod., které přispějí k 

rozvoji občanských kompetencí na II. stupni ZŠ. 

Výsledek Zlepšení občanských kompetencí na II. stupni ZŠ. 

Cílové skupiny Pedagogičtí pracovníci, lektoři, pracovníci mimoškolních organizací 

Náklady 5 000 Kč 

Komentář k 
nákladům 

platba lektorovi 

Zdroje MAP II. 

Harmonogram jednorázový 5-hodinový seminář 

Hlavní realizátor Akademie rodičovství (IČ: 04744811) 

Kontaktní osoba Veronika Mallatová Bartošová 

veronika.bartosova@educanet.cz 

Zapojené 
subjekty 

EDUCAnet Praha 

Scio škola 

ZŠ Vitae 

Poznámky  
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Název Rozvoj sociálních kompetencí u dětí s Aspergerovým 

syndromem/autismem 

Vazba Cíl 1.1.2. Zajistit dostatek kvalitních pedagogů a pracovníků v 

zájmovém a neformálním vzdělávání 

Cíl 1.2.1. Zvýšit efektivitu vzdělávání zaměřeného na úspěch každého 

žáka 

Popis Nápady na rozvoj sociálních kompetencí u dětí s Aspergerovým 

syndromem či autismem, které jsou začleněny do běžných tříd. 

Výsledek Rozvoj nápadů na aktivity pro učitele a asistenty pedagogů 

Cílové skupiny Pedagogičtí pracovníci, lektoři, pracovníci mimoškolních organizací 

Náklady 3 000 Kč 

Komentář k 
nákladům 

odměna lektorovi - učitel z praxe 

Zdroje MAP II. 

Harmonogram jednorázový seminář - 3 hodiny 

Hlavní realizátor EDUCAnet Praha 

Kontaktní osoba Veronika Mallatová Bartošová 

veronika.bartosova@educanet.cz 

Zapojené 
subjekty 

EDUCAnet Praha 

Scio škola 

ZŠ Pošepného náměstí 

Poznámky  

 

 

  

PŘÍLEŽITOST 
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Název Šifrovací hra pro žáky 2. stupně 

Vazba Cíl 1.1.1. Zajistit vyvážený rozvoj klíčových kompetencí dětí a žáků 

Popis Šifrovací hra je určena pro žáky 8. a 9. třídy ZŠ. Hra proběhne v 

prostorách ZŠ EDUCAnet, předpokládá se však, že se jí kromě žáků 

ZŠ EDUCAnet zúčastní i žáci jiných ZŠ z Prahy 11. Šifrovací hra je 

týmová. Žáci řeší předem stanovené úkoly, kromě svého vlastního 

úsudku používají mobilní telefony a internet. Předpokládaná délka hry 

jsou čtyři vyučovací hodiny. 

Výsledek Zvýšení ICT a matematické gramotnosti žáků ZŠ, rozvoj schopností a 

klíčových kompetencí žáků (práce s daty, komunikace v týmu, 

kreativní, strategické a logické myšlení, plánování). 

Cílové skupiny Děti a žáci 

Náklady 3 000 Kč 

Komentář k 
nákladům 

odměny pro vítěze a účastníky 

Zdroje MAP II. 

Harmonogram podzim 2020 

Hlavní realizátor EDUCAnet – gymnázium, střední odborná škola a základní škola 

Praha, s.r.o. 

Kontaktní osoba Ing. Bc. Jaroslav Solfronk 

jaroslav.solfronk@educanet.cz 

Zapojené 
subjekty 

ZŠ EDUCAnet Praha, ZŠ Ke Kateřinkám, ZŠ Květnového vítězství 

Poznámky  
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Název Nástroje Google - školení pro pedagogy i veřejnost 

Vazba Cíl 1.1.2. Zajistit dostatek kvalitních pedagogů a pracovníků v 

zájmovém a neformálním vzdělávání 

Popis Školení je určeno pro širokou veřejnost i pracovníky ve školství a jeho 

cílem je seznámit účastníky s využitím nástrojů Google (Gmail, 

Google dokumenty, kalendář Google, Google Classroom, formuláře 

Google, Google Hangouts). 

Výsledek Zvýší se ICT gramotnost veřejnosti, rozšíří se možnosti využití online 

nástrojů ve školství i ve výuce. 

Cílové skupiny Ředitelé, vedení škol, vedení organizací, Pedagogičtí pracovníci, 

lektoři, pracovníci mimoškolních organizací, rodiče žáků 

Náklady 2 000 Kč 

Komentář k 
nákladům 

Náklady zahrnují odměnu lektora. 

Zdroje MAP II. 

Harmonogram podzim 2020 

Hlavní realizátor EDUCAnet – gymnázium, střední odborná škola a základní škola 

Praha, s.r.o. 

Kontaktní osoba Ing. Jaroslav Solfronk 

jaroslav.solfronk@educanet.cz 

Zapojené 
subjekty 

ZŠ Prahy 11 

Poznámky  
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Název PC soutěž EWAGO  

Vazba Cíl 1.1.1. Zajistit vyvážený rozvoj klíčových kompetencí dětí a žáků  

Popis E - Excel, W - Word, A - Art, G - Game, O – Ozobot  

Téma III. ročníku: "Ozobot detektivem"  

Žáci z různých škol se sejdou v jedné škole a soutěží v tříčlenných 

týmech. 

Podle zadaných kritérií tvoří na pc tabulku, text, obrázek, správným 

barevným kódem doplňují  trasu pro Ozobota. Musí se také mezi 

sebou dohodnout, komu jde lépe Excel, komu Word a komu práce v 

Malování. Každý člen týmu získává pro svoji skupinu body, nechybí 

ani společný úkol, vyhlášení vítěze a odměna. 

Letos se zaměříme na druhy stop a detektivní práci. Doprovodným 

textem bude kniha "Slavní detektivové" od Juliana Symonse. 

Výsledek Podpora robotiky a programování; rozvoj týmové práce, tvořivosti, 

kreativity, analytického uvažování, logického myšlení, schopnosti řešit 

problémy. 

Cílové skupiny Žáci 5. –  6. ročníků  

Náklady 5 000 Kč (podle počtu přihlášených)  

Komentář 
k nákladům 

Odměny pro soutěžící týmy, diplomy, pracovní listy, čaj/káva pro 

doprovod. 

Ozoboty využíváme školní. 

Zdroje MAP II 

Harmonogram Soutěž trvá i s vyhodnocením přibližně 3-4 hodiny, 1x ročně, jaro 2021 

Hlavní realizátor ZŠ Květnového vítězství 1554 

Kontaktní osoba Simona Ptáčková 

Simona.Ptackova@kvetnak.cz 

Zapojené 
subjekty 

ZŠ Prahy 11 

Poznámky Počet zapojených týmů na školu bude nutné vzhledem k délce 

vyhodnocování a kapacitě učeben pravděpodobně omezit na max dva 

týmy na školní budovu.  
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Název Přenos dobrých zkušeností 

Vazba Cíl 1.2.1. - Zvýšit efektivitu vzdělávání zaměřeného na úspěch 

každého žáka 

Cíl 1.2.2. - Vytvořit fungující a udržitelné inkluzivního prostředí pro 

žáky se specifickými potřebami 

Cíl 1.2.3. - Zavést osvědčené inovativní pedagogické postupy a 

přístupy 

Popis Pravidelná měsíční setkávání učitelů ZŠ a MŠ dle odbornosti. Vždy 

dva pedagogové z jedné školy. Jedná se o osvědčenou aktivitu z 

minulých dvou let a na vzájemných setkáních je součástí programu i 

hodnocení postupu v jednotlivých oblastech vzdělávání. 

• říjen: učitelé 1. stupně (využití asistentů ve výuce, nadaní žáci 

a žáci se SVP, práce se žáky s OMJ, slučování ročníků) 

• listopad: zástupci ředitele ZŠ MČ Prahy 11 (novinky ve 

výkaznictví, šablony I. a II, výzvy OP VVV) 

• prosinec: učitelé MŠ MČ Prahy 11 (zkušenosti s inkluzí v MŠ, 

práce s pedagogickými asistenty, práce se žáky s OMJ) 

• leden: učitelé v oblasti člověk a společnost, cizí jazyk (práce se 

žáky s OMJ, druhý cizí jazyk na 2. stupni, spolupráce s PPP a jinými 

organizacemi) 

• únor: učitelé v oblasti , IT, člověk a příroda (přenos získaných 

znalostí do praxe, semináře, laboratorní práce, soutěže, exkurze, 

nadaní žáci, návštěvy SŠ) 

• březen: učitelé v oblasti člověk a zdraví (zdravotní TV a 

zkušenosti ze seminářů, soutěže a olympiády, zdravotní důvody pro 

uvolnění z TV) 

• duben: výchovní poradci a asistenti se zástupcem z PPP 

(spolupráce s PPP, tvorba PlPP a IVP, spolupráce učitele s 

asistentem pedagoga) 

• květen: školní družina a školní klub (spolupráce se třídními 

učiteli, komunikace s rodiči, využití zájmových útvarů k zapojení žáků 

s OMJ) 

• červen: pracovní skupina MAP (vyhodnocení jednotlivých 

setkání, zpracování závěrečné zprávy) 

Výsledek Vzájemné sdílení zkušeností pedagogických pracovníků a jejich 

využití v rámci jednotlivých oborů dle zaměření výuky. 

Cílové skupiny Ředitelé, vedení škol, vedení organizací, pedagogičtí pracovníci, 

lektoři 

Náklady 9 000 Kč 

PŘÍLEŽITOST 
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Komentář k 
nákladům 

občerstvení a pitný režim na jednotlivá setkávání (9 x 1000 Kč) 

Zdroje MAP II. 

Harmonogram říjen 2020 - červen 2021 

Hlavní realizátor Základní škola Campanus, Praha 4, Jírovcovo náměstí 1782 

Kontaktní osoba Mgr. Kateřina Zítková 

katerina.zitkova@campanus.cz 

Zapojené 
subjekty 

oslovené ZŠ a MŠ Prahy 11 (zapojení do projektu potvrdily tyto školy: 

ZŠ Campanus, ZŠ Mendelova, ZŠ Pošepného náměstí, ZŠ 

Květnového vítězství 1557, ZŠ Chodov, ZŠ Donovalská, ZŠ Mikulova, 

ZŠ Ke Kateřinkám, ZŠ K milíčovu, dále MŠ Prahy 11 - MŠ 

Sulanského, MŠ Drabíkova, MŠ Hrabákova, MŠ Janouchova, MŠ 

Stachova, MŠ Blatenská, MŠ Chodov, MŠ Mandolinka a MŠ 

Hroncova 

Poznámky  
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Název Návštěva předškoláků v prvních třídách ZŠ 

Vazba Cíl 1.1.1. Zajistit vyvážený rozvoj klíčových kompetencí dětí a žáků 

Cíl 2.1.1. Navázat a rozvinout spolupráci a dlouhodobá partnerství 

Popis Jde o jednorázovou návštěvu předškoláků mateřské školky v prvních 

třídách základních škol. ZŠ pozvou školky na návštěvu před zápisem, 

předškoláci si prohlédnou nejen školu, ale i první třídy, posadí se do 

lavic a společně s prvňáky stráví dopoledne ve škole. Programu se 

účastní i vedení jednotlivých subjektů, další pedagogičtí pracovníci. 

Pedagogové MŠ a ZŠ vzájemně mohou vykomunikovat konkrétní 

potřeby a zkušenosti, které se týkají přechodu z MŠ do ZŠ. 

Výsledek Seznámení se školním prostředím, vzájemné poznání podmínek pro 

vzdělávání. 

Cílové skupiny Vedení škol, pedagogičtí pracovníci, lektoři,  děti a žáci 

Náklady 0 Kč 

Komentář k 
nákladům 

 

Zdroje  

Harmonogram březen 2021 

Hlavní realizátor MŠ Sulanského 

Kontaktní osoba Mgr. Renáta klíčová 

reditelna@mssulanskeho.cz 

Zapojené 
subjekty 

ZŠ a MŠ Prahy 11 

Poznámky  
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Název Čtenářský workshop 

Vazba Cíl 1.1.1. Zajistit vyvážený rozvoj klíčových kompetencí dětí a žáků 

Cíl 1.1.2. Zajistit dostatek kvalitních pedagogů a pracovníků v 

zájmovém a neformálním vzdělávání 

Popis PS Čtenářská gramotnost by ráda uspořádala další z workshopů, 

týkajících se předčtenářství, výběru vhodné knihy a práce s ní a 

čtenářských aktivit na prvním stupni. Hlavním tématem je práce s 

knihou na prvním stupni ZŠ. Výběr konkrétní knihy, práce s 

jednotlivými pasážemi, mezipředmětové vztahy. Cílem bude také 

zjistit zájem o konkrétní knihu/materiál, který by se v další fázi projektu 

zakoupil. 

Aktivity na workshopu vedou pozvaní odborníci (knihovny, 

nakladatelství...). Účastníky jsou pedagogové MŠ a ZŠ z Prahy 11, 

cílem je také sdílení dobré praxe mezi pedagogy. 

Výsledek Obohacení o nové metody a poznatky, seznámení se s nabídkou 

nakladatelství a knihoven a navázání spolupráce s odborníky, sdílení 

dobré praxe mezi pedagogy Prahy 11. 

Cílové skupiny Pedagogičtí pracovníci, lektoři, pracovníci mimoškolních organizací, 

Odborná veřejnost 

Náklady 5000 Kč / akce, z toho příspěvek MAP 3 000 Kč 

Komentář k 
nákladům 

odměna pro lektora, občerstvení 

Zdroje MAP II. 

Harmonogram Jeden workshop za půl roku. 

Hlavní realizátor ZŠ Donovalská 

Kontaktní osoba Mgr. Tomáš Marek 

marekt@donovalskazs.cz 

Zapojené 
subjekty 

PS čtenářská gramotnost, vyučující MŠ a ZŠ Prahy 11, účast přislíbili 

vyučující ZŠ Campanus, ZŠ Donovalská, MŠ Markušova, ZŠ KV 1554 

Poznámky  
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Název Přednáška/diskuse/kulatý stůl k tématu zápisů do ZŠ 

Vazba Cíl 2.1.1. Navázat a rozvinout spolupráci a dlouhodobá partnerství 

Popis Hlavní částí by byla přednáška odborníka z Pedagogicko-

psychologické poradny P11 (pravděpodobně PaeDr. Lípová, v jednání 

další dětský psycholog) k problematice zápisů dětí do prvních tříd 

(školní připravenost, zralost, diagnostika, nápravy, pomůcky..). Dále 

diskuze k sjednocení představ, co by mělo dítě umět při přechodu 

MŠ/ZŠ a co vlastně jednotlivé ZŠ požadují. Akce je určena pro 

pedagogy z MŠ a ZŠ Prahy 11, vedení škol, výchovné poradce, školní 

psychology. 

Výsledek Cílem je ujasnit požadavky na dítě při přechodu MŠ/ZŠ, seznámení se 

s prací poradny a metodami a postupy u dětí s předpokládanými 

problémy při přechodu na ZŠ. 

Cílové skupiny Ředitelé, vedení škol, vedení organizací, Pedagogičtí pracovníci, 

lektoři, pracovníci mimoškolních organizací 

Náklady 5 000 Kč, z toho příspěvek MAP 3 000 Kč 

Komentář k 
nákladům 

odměna lektorovi, občerstvení 

Zdroje MAP II. 

Harmonogram ideálně na podzim 2020 

Hlavní realizátor ZŠ Donovalská 

Kontaktní osoba Mgr. Tomáš Marek 

marekt@donovalskazs.cz 

Zapojené 
subjekty 

Vyučující MŠ a ZŠ škol Prahy 11, vedení MŠ a ZŠ, výchovní poradci, 

školní psychologové 

Účast přislíbily ZŠ Campanus, ZŠ KV 1554, MŠ Markušova ad. 

Poznámky  

 

 

  



 
 

  // 12 
 

Název Náměty a zdroje pro distanční vzdělávání v cizích jazycích 

Vazba Cíl 1.1.2. Zajistit dostatek kvalitních pedagogů a pracovníků v 

zájmovém a neformálním vzdělávání 

Cíl 1.3.1. Zavést osvědčené inovativní pedagogické postupy a 

přístupy 

Popis Oslovíme vyučující cizích jazyků s prosbou o sdílení zdrojů a námětů 

k jazykovému vzdělávání, které se nejvíce osvědčily během 

distančního vzdělávání v době uzavření škol. Ze sdílených podkladů 

vytvoříme sborník, který zpětně rozešleme všem přispěvatelům. 

Vyučujícím cizích jazyků budou elektronicky rozeslány “karty” 

budoucího sborníku s prosbou o vyplnění. Karta bude obsahovat 

následující základní položky: jméno (a kontakt) vyučujícího, odkaz, 

krátký popis aktivity, největší výhodu či přínos používání, případně 

zajímavý tip na využití.  

Konečnou podobu karty dopracujeme na setkání PS ve druhé 

polovině září. 

Sborník bude mít elektronickou podobu, soubor “karet” = jednotlivých 

příspěvků v pdf formátu. 

Výsledek Vyučující získají ucelený materiál, ze kterého mohou čerpat při své 

další práci. Zužitkují tak zkušenosti z období uzavření škol a 

distančního vzdělávání i pro svou budoucí práci. 

Cílové skupiny Pedagogičtí pracovníci, lektoři, pracovníci mimoškolních organizací 

Náklady 0 Kč 

Komentář k 
nákladům 

Vše proběhne elektronicky, bez nákladů. 

Zdroje  

Harmonogram 1. pololetí šk. roku 2020/21 

Hlavní realizátor ZŠ Campanus, Jírovcovo nám. 1782 

Kontaktní osoba Barbora Svozilová 

barbora.svozilova@campanus.cz 

Zapojené 
subjekty 

osloveni budou vyučujcí CJ ze ZŠ P11 

Poznámky  
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Název Netradiční matematika - únikovka 

Vazba Cíl 1.1.1. Zajistit vyvážený rozvoj klíčových kompetencí dětí a žáků 

Popis Akce pro žáky 2. stupně ZŠ, týmy žáků budou plnit netradiční úkoly s 

využitím pomůcek z loňské akce pro žáky 4. a 5. tříd (únikovka). 

Výsledek Zapojení týmů škol z Prahy 11, popularizace matematiky, využití 

matematiky při řešení netradičních úloh 

Cílové skupiny Děti a žáci 

Náklady 3 000 Kč 

Komentář k 
nákladům 

pomůcky (rekvizity), odměny pro účastníky 

Zdroje MAP II. 

Harmonogram 1. pololetí školního roku 2020/21 

Hlavní realizátor ZŠ Campanus 

Kontaktní osoba Monika Majerová 

monika.majerova@campanus.cz 

Zapojené 
subjekty 

realizační tým - PS Matematická gramotnost, účastníci - ZŠ z Prahy 

11 

Poznámky Aktivity se musí zúčastnit alespoň tři školy 
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Název Setkání učitelů M 

Vazba Cíl 1.1.2. Zajistit dostatek kvalitních pedagogů a pracovníků v 

zájmovém a neformálním vzdělávání 

Popis sdílení zkušeností s distančním vzděláváním, s výukou M, s 

hodnocením žáků; půjde o setkání učitelů M ze škol z Prahy 11 

Výsledek sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe, vzájemné obohacení 

repertoáru metod a nápadů 

Cílové skupiny Pedagogičtí pracovníci, lektoři, pracovníci mimoškolních organizací 

Náklady 1 000 Kč 

Komentář k 
nákladům 

občerstvení pro účastníky 

Zdroje MAP II. 

Harmonogram podzim 2020 

Hlavní realizátor ZŠ Mikulova 

Kontaktní osoba Monika Majerová 

monika.majerova@campanus.cz 

Zapojené 
subjekty 

učitelé M ze škol z Prahy 11 

Poznámky S ohledem na epidemiologickou situaci zvažujeme přesun termínu na 

jaro 2021  

Poznámka RT: Aktivity se musí zúčastnit alespoň tři školy. 
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Název Druhá vlna aneb rekonstrukce oblečení 

Vazba Cíl 1.1.1. Zajistit vyvážený rozvoj klíčových kompetencí dětí a žáků 

Popis Využití starého oblečení, které  tzv. leží ve skříni a přetvořit ho - 

recyklovat v praktický a znovu využitelný výrobek (módní doplněk, 

hračka...). 

Závěrečná prezentace bude zajištěna fotodokumentací, případně 

videonahrávkou. 

Výsledek Žáci se naučí využívat nepotřebné věci, zvýší se jejich podnikavost a 

kreativita. Akce bude mít pozitivní dopad na životní prostředí. 

Cílové skupiny Děti a žáci 

Náklady  0 Kč 

Komentář k 
nákladům 

Materiál k aktivitám si budou účastníci zajišťovat sami. 

Zdroje Rozpočet školy, samotní žáci 

Harmonogram 03-05/2021 

Hlavní realizátor ZŠ Campanus, Praha 4, Jírovcovo náměstí 1782 

Kontaktní osoba Radka Řeháčková 

radka.rehackova@campanus.cz 

Zapojené 
subjekty 

Žáci ZŠ Prahy 11 

Účast potvrdily: ZŠ Campanus, ZŠ Mendelova, ZŠ Květnového 

vítězství 1554. 

Poznámky  
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Název Zábavné pokusy 

Vazba Cíl 1.1.1. Zajistit vyvážený rozvoj klíčových kompetencí dětí a žáků 

Cíl 1.1.2. Zajistit dostatek kvalitních pedagogů a pracovníků v 

zájmovém a neformálním vzdělávání 

Popis Seminář pro pedagogy P 11 

Výsledek Získání zájmu žáků pro polytechnické vzdělávání. 

Cílové skupiny Pedagogičtí pracovníci, lektoři, pracovníci mimoškolních organizací 

Náklady 20 000 Kč 

Komentář k 
nákladům 

Lektorné 

Zdroje MAP II. 

Harmonogram 10/2020 

Hlavní realizátor ZŠ Campanus, Praha 4, Jírovcovo náměstí 1782 

Kontaktní osoba Radka Řeháčková 

radka.rehackova@campanus.cz 

Zapojené 
subjekty 

ZŠ Prahy 11 

Poznámky Financování: S ředitelkou školy ZŠ Campanus, Mgr. Lenkou Derkovou 

dohodnuto spolufinancování. 

Témata pokusů: 

Dohoda s lektorkou RNDr. Adélou Marshallovou - nabídka viz níže. Je 

možná i dohoda ohledně online seminářů. 

viz : http://marstafit.cz/vzdelavaci-instituce 

Zábavná věda pro všechny: 

● Začínáme s vědou, a to s chutí a zábavně 

● Zábavné pokusy a hry pro MŠ a první stupeň I., II., III., IV. a V. 

část 

● Výtvarná výchova s chemií 

● Zábavné pokusy a hry do hodin chemie I., II., III., IV. a V. část 

● Efektní pokusy pro mladé badatele 

● Experimenty s kapalným dusíkem a suchým ledem 

● Badatelsky orientovaná výuka v praxi pro MŠ a první stupeň 

● Badatelsky orientovaná výuka v praxi pro 2. stupeň a SŠ 

 

http://marstafit.cz/vzdelavaci-instituce
http://marstafit.cz/vzdelavaci-instituce/zaciname-s-vedou-a-to-s-chuti-a-zabavne/
http://marstafit.cz/vzdelavaci-instituce/zabavne-pokusy-pro-prvni-stupen-i-ii-iii-iv-v/
http://marstafit.cz/vzdelavaci-instituce/zabavne-pokusy-pro-prvni-stupen-i-ii-iii-iv-v/
http://marstafit.cz/vzdelavaci-instituce/vytvarna-vychova-s-chemii/
http://marstafit.cz/vzdelavaci-instituce/zabavne-pokusy-do-hodin-chemie-i-ii-iii-iv-v/
http://marstafit.cz/vzdelavaci-instituce/efektni-pokusy-pro-mlade-badatele/
http://marstafit.cz/vzdelavaci-instituce/experimenty-s-kapalnym-dusikem-a-suchym-ledem/
http://marstafit.cz/vzdelavaci-instituce/badatelsky-orientovana-vyuka-v-praxi-pro-ms-a-prvni-stupen/
http://marstafit.cz/vzdelavaci-instituce/badatelsky-orientovana-vyuka-v-praxi-pro-druhy-stupen-a-ss/
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Název Beseda s odborníky 

Vazba Cíl 1.1.1. Zajistit vyvážený rozvoj klíčových kompetencí dětí a žáků 

Cíl 2.1.2. Vybudovat otevřené prostředí 

Popis Beseda pro učitele a rodiče na téma: "Jak budovat a posilovat kladný 

vztah žáků k matematice.”  

Výsledek Spolupráce, profesní rozvoj, sdílení zkušeností, informovanost 

veřejnosti 

Cílové skupiny Pedagogičtí pracovníci, lektoři, pracovníci mimoškolních organizací, 

rodiče, odborná veřejnost. 

Náklady 6 000 Kč 

Komentář k 
nákladům 

Lektorné, drobné občerstvení 

Zdroje MAP II. 

Harmonogram podzim 2020 

Hlavní realizátor ZŠ Mikulova  

Kontaktní osoba Mgr. Jan Chudík, Mgr. Monika Majerová 

jan.chudik@zshostivice.cz 

Zapojené 
subjekty 

ZŠ Mikulova, ZŠ Campanus, ZŠ Mendelova, ZŠ Květnové vítězství a 

další 

Poznámky Účast alespoň 2 odborníků 
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Název Vánoční přání pro seniory 

Vazba Cíl 1.1.1. Zajistit vyvážený rozvoj klíčových kompetencí dětí a žáků 

Cíl 2.1.2. Vybudovat otevřené prostředí 

Popis Výroba vánočních přáníček pro osamělé seniory, možnost zapojit i 

rodiče (přidat dárek např. knihu), zabalit a předat osamělým seniorům 

na JM 

Výsledek Výchova dětí k úctě ke stáří, mezigenerační vztahy v komunitě 

Cílové skupiny Děti a žáci, Rodiče, Široká veřejnost 

Náklady 0 Kč 

Komentář k 
nákladům 

 

Zdroje Rozpočet školy 

Harmonogram Příprava od září, dokončení v prosinci 

Hlavní realizátor MŠ v Praze 11 

Kontaktní osoba Věra Bokrová 

mskrejpskeho@mybox.cz 

Zapojené 
subjekty 

MŠ Křejpského, MŠ Chodov, MŠ Jažlovická, MŠ Formanská 

Poznámky  
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Název Sdílení dobrých zkušeností  

Vazba Cíl 1.1.2. Zajistit dostatek kvalitních pedagogů a pracovníků v 

zájmovém a neformálním vzdělávání 

Popis Každá mateřská škola ochotná zapojit se do této aktivity uspořádá ve 

svých prostorách jedno setkání pro učitele z ostatních MŠ. Cílem 

bude představit nějakou svou aktivitu, která se dané MŠ daří. 

Výsledek Výměna zkušeností, přenos dobré praxe, navázání kontaktů mezi 

učiteli MŠ. 

Cílové skupiny Pedagogičtí pracovníci, lektoři, pracovníci mimoškolních organizací 

Náklady 0 Kč 

Komentář k 
nákladům 

 

Zdroje  

Harmonogram září 2020  - červen 2021 vždy jedno setkání měsíčně 

Hlavní realizátor Skupina předškolní vzdělávání bude usilovat o zapojení většiny MŠ v 

Praze 11. 

Kontaktní osoba Jana Hanáková, Věra Bokrová 

hanakovaj@zskv.cz, mskrejpskeho@mybox.cz 

Zapojené 
subjekty 

MŠ Křejpského, MŠ Chodov, MŠ Jažlovická, MŠ Formanská  

Poznámky  
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Název Spolupráce školy a rodiny při výuce na dálku 

Vazba Cíl 1.1.1. Zajistit vyvážený rozvoj klíčových kompetencí dětí a žáků 

Cíl 2.1.2. Vybudovat otevřené prostředí 

Popis Seminář ke sdílení dobré praxe a tipů pro online výuku na základě 

zkušeností  s online výukou, se zaměřením na spolupráci rodiny a 

školy. Budou prezentována data a náměty z průzkumů a dotazníků, 

které proběhly v ČR i na Praze 11.  Členové pracovní skupiny budou 

prezentovat tyto sebrané informace a zkušenosti. Budou také 

moderovat debatu přihlášených účastníků z řad rodičů a učitelů.  

Seminář bude mít formu online v případě potřeby nebo formu 

kombinovanou - osobní setkání s online přenosem. 

Výsledek Zvýší se kvalita spolupráce rodiny a školy při online výuce  Tipy pro 

školy jak podporovat spolupráci školy a rodiny při výuce na dálku. 

Cílové skupiny Zřizovatelé, Ředitelé, vedení škol, vedení organizací, Pedagogičtí 

pracovníci, lektoři, pracovníci mimoškolních organizací, Rodiče, 

Odborná veřejnost 

Náklady 2 000 Kč 

Komentář k 
nákladům 

prostory, občerstvení, technická podpora online přenosu. 

Zdroje MAP II. 

Harmonogram Akce v rozsahu 90 min. Podzim 2020. 

Hlavní realizátor ZŠ EDUCAnet 

Kontaktní osoba Petr Chaluš, petrchalus@gmail.com 

Zapojené 
subjekty 

Pracovní skupina Spolupráce, ZŠ EDUCAnet (realizátor, případně i 

technického zázemí pro webinář), ZŠ Mikulova, ZŠ SCIO, další ZŠ 

budou přizvány až bude připraven program akce, aby oslovily rodiče a 

učitele k účasti, školy podobně již spolupracovaly v rámci úspěšného 

semináře o kyberšikaně.  

Poznámky  
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Název Festival moderních přístupů ke vzdělávání - Praha 11 

Vazba Cíl 2.1.2. Vybudovat otevřené prostředí 

Popis Festival moderních přístupů ke vzdělávání - Praha 11 

Budou představeny zajímavé přístupy ke vzdělávání formou 

interaktivních aktivit, informačních materiálů, rozhovorů s odborníky, 

učiteli a lektory. 

Oslovíme všechny školy na území Prahy 11 a další organizace v 

oblasti vzdělávání (volnočasové, knihovny, komunitní centra a další), 

další pracovní skupiny MAP zda mají zájem prezentovat moderní 

přístupy ke vzdělávání (např. zajímavé metody výuky, podpora 

kompetencí, gramotnosti, digitální  inovace,CLIL/bilingvní vzdělávání, 

Hejného matematika, genetická metoda, projektová výuka, kavárny 

pro rodiče, inovované školní poradenské centrum, inspirace z 

programů Začít spolu,  Montessori, Waldorf pedagogiky, apod.) 

Místo konání KC Zahrada – termín v KC je rezervován na 26.11. 

Výsledek Informovanost rodičů a učitelů o zajímavých přístupech ke vzdělávání 

a rozvoj spolupráce rodičů a škol 

Cílové skupiny Zřizovatelé, Ředitelé, vedení škol, vedení organizací, Pedagogičtí 

pracovníci, lektoři, pracovníci mimoškolních organizací, Děti a žáci, 

Rodiče, Odborná veřejnost, Široká veřejnost, Partnerské organizace 

(školy, firmy) 

Náklady 20 000 Kč 

Komentář k 
nákladům 16 000 Kč – pronájem velký, malý sál a předsálí, místnost pro 

workshop KC Zahrada, občerstvení a technická podpora 

4 000 Kč – lektoři k tématům inovativního vzdělávání 

lektor workshopu v rozsahu 2 hodin, včetně přípravy a diskuse (2 x 2 

000 Kč) 

Pavel Kraemer – Přehled inovativního vzdělávání /slovní hodnocení 

Varianta: Silvie Pýchová: Přehled sdružených inovativních přístupů ke 

vzdělávání ve SKAV 

Kateřina Novotná – Komunikace rodiče a škola /projektová výuka 

 

Zdroje MAP II. 

Harmonogram 
Akce proběhne v průběhu jednoho odpoledne 

plánované datum konání 

26.11.2020  14 - 18h 

1) aktivity na stáncích (stolky v sále s pracovními listy a informacemi) 

PŘÍLEŽITOST 
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2) min 8 bloků prezentací po 15 min plus 5 min diskuse (prezentovat 

budou pracovníci škol a dalších zapojených subjektů), např. se 

připravuje témata „individuální výchovný program“ (ZŠ Mikulova) a 

další postupně budou specifikovány zapojenými subjekty 

3) workshopy 

a další formy sdílení příkladů inovativní praxe z Prahy 11 

Hlavní realizátor PS Spolupráce s podporou PS občanských a sociálních kompetencí a 

kultury, KC Zahrada 

Kontaktní osoba Petr Chaluš, petrchalus@gmail.com 

Zapojené 
subjekty Osloveny jsou všechny MŠ a ZŠ na území Prahy 11 a další 

organizace v oblasti vzdělávání (volnočasové, knihovny, komunitní 

centra a další), další pracovní skupiny MAP zda mají zájem 

prezentovat moderní přístupy ke vzdělávání, 

KC Zahrada – realizace (prostory a technické náklady) 

Potvrdili zatím: ZŠ Pošepného nám, ZŠ Mikulova, ZŠ Donovalská, ZŠ 

a MŠ Waldorfská, MŠ Markušova, MŠ Blatenská, MŠ Modletická, ZŠ 

SCIO, ZŠ EDUCAnet, DDM, KC Zahrada, NZDM Ymcárium, 

Akademie rodičovství, Fórum Rodičů, Institut pro podporu inovativního 

vzdělávání,SKAV  a další potvrzení očekáváme 

Poznámky V případě omezení akcí hygienou proběhne akce virtuálně online. 

Poznámka RT: Realizátorem musí být někdo, kdo má IČO. Aktivity se 
musí zúčastnit minimálně 6 až 8 škol z MAP II 
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Název MAP - aktivity spolupráce 

Vazba Oblast 1.1. Rozvoj klíčových kompetencí 

Oblast 1.2. Podmínky pro vzdělávání každého žáka 

Oblast 1.3. Zvyšování efektivity vzdělávání 

Oblast 2.1. Spolupráce a komunikace 

Oblast 2.2. Podpora efektivity řízení a kvality ve vzdělávání 

Popis Podpora aktivit vzdělávání a spolupráce, které vzejdou z činnosti PS a 

RT v průběhu školního roku. Jedná se především o realizaci 

workshopů, seminářů, společných setkání a další. 

Výsledek Rozvoj kompetencí pedagogických i nepedagogických pracovníků, 

zvýšení kvality vzdělávání, otevřené prostředí 

Cílové skupiny Pedagogičtí pracovníci, ředitelé, zřizovatelé, lektoři, pracovníci 

mimoškolních organizací, děti a žáci, rodiče, široká veřejnost 

Náklady 200 000 Kč 

Komentář k 
nákladům 

Rozpočet jednotlivých akcí schvaluje realizační tým MAP 

Zdroje rozpočet projektu MAP 

Harmonogram září 2020 – červen 2021 

Hlavní realizátor Realizační tým MAP 

Kontaktní osoba Magdalena Boukhemisová 

Zapojené 
subjekty 

školy, partneři MAP, veřejnost 

Poznámky  
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