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Název Zájmové vzdělávání pro všechny 

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 

Cíl 1.2.2. Pokročit ve vytváření fungujícího a udržitelného inkluzivního prostředí 

pro žáky se specifickými potřebami 

Cíl 1.3.1. Zavést a sdílet osvědčené inovativní pedagogické postupy a přístupy 

Popis Setkání pedagogických pracovníků, sdílení zkušeností s vedením, organizací a 

financováním zájmových kroužků a volnočasových aktivit žáků s ohledem na 

rovné příležitosti, možnosti, jak zapojit všechny žáky. 

Výsledek Předání zkušeností, zlepšení a zajištění příležitostí pro co největší počet dětí. 

Trávení volného času dětí smysluplně a dle jejich zájmu a nadání. 

Cílové skupiny Pedagogičtí pracovníci, lektoři, pracovníci mimoškolních organizací 

Náklady 2000 

Komentář k 
nákladům 

jde o občerstvení pro účastníky, zajištění kancelářského materiálu - propagace, 

tisk podkladů 

Zdroje Příspěvek zřizovatele 

Harmonogram závěr školního roku - květen červen s cílem: zhodnotit aktivity minulého školního 

roku a naplánovat strategie na další školní rok 

Hlavní realizátor Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 

Kontaktní osoba Mgr. MIchaela Pacheroá 

pacherova@zsmikulova.cz 

Zapojené 
subjekty 

pracovní skupina Rovné příležitosti  

Poznámky  
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Název Sdílení dobré praxe - rodiče a škola 

Vazba Cíl 2.1.2. Vybudovat otevřené prostředí 

Cíl 2.1.3. Rozvoj spolupráce rodiny a školy 

Popis Setkání pedagogů různých škol s rodiči - Klub rodičů školy Educanet. Představení 

aktivit klubu a sdílení dobré praxe - jak škola spolupracuje s rodiči, jaké pořádají 

akce. Workshop na zapojení rodičů do chodu školy. Dvě setkání podzim - 

navození, červen zhodnocení. 

Výsledek Spolupráce rodiny a školy, sounáležitost se školou, budování vztahu školy s 

rodRodiče jsou nedílnou součástí celého procesu 

Cílové skupiny Pedagogičtí pracovníci, lektoři, pracovníci mimoškolních organizací, Rodiče 

Náklady 3000 

Komentář k 
nákladům 

Materiál na zajištění akce - výtvarné a kancelářské potřeby, občerstvení 

Zdroje Příspěvek zřizovatele 

Harmonogram podzimní měsíce - 1.setkání, červen - 2. setkáníí  

Hlavní realizátor Škola Educanet / Klub rodičů  

Kontaktní osoba Petra Paulusová 

petra.paulusova@educanet.cz 

Zapojené 
subjekty 

pracovní skupina Rovné příležitosti, školy z Prahy 11 (oslovíme všechny) 

Poznámky  
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Název Charitativní běh žáků základní školy Pošepného náměstí  2. ročník  

Vazba Cíl 2.1.2. Vybudovat otevřené prostředí 

Popis Cílem projektu charitativní běh školy je , že finance vyplývající z projektu půjdou 

dětem do dětských domovů a pomohou být také prevencí proti sociálně 

patologickým jevům, včetně šikany a dalším negativním jevům, které děti a žáky 

postihují zejména v post covidové době , i v době, kdy i děti bohužel vnímají 

intenzivně válečný konflikt na Ukrajině. Toto vše se podepisuje na jejich 

psychickém zdraví. Projekt může být vhodným momentem ke zmírnění 

negativních vlivů na osobnost dětí i celých kolektivů. 

 

Ambasadorkou projektu bude  Martina Ptáčková, sedminásobná mistryně světa v 

kickboxu. Tato mladá žena s kickboxem začala kvůli šikaně a i proto dnes provádí 

osvětu mezi mladými lidmi a dětmi, především formou přednášek. 

 

Také na ZŠ Pošepného Martina Ptáčková přednášku proti šikaně provede. 

 

Martina Ptáčková, ambasadorka akce , slavnostně přestřihne pásku k zahájení 

charitativního běhu, společně se zástupci školy, MČ  a příjemce financí- 

vybraného dětského domova, kterému bude škola dělat patrona  

Výsledek Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků,rozvoj sociálního cítění, 

schopnost empatie a pomoc potřebným , rozvoj emočního cítění dětí a žáků 

Cílové skupiny Zřizovatelé, Děti a žáci, Rodiče, Partnerské organizace (školy, firmy), nezisková 

organizace Hvězdy dětem +  vybraný   dětský domov .,nad kterým škola bude mít 

patronát 

Náklady 50.000 

Komentář k 
nákladům 

finanční podpora dětí z DD ( za každý kilometr, který  každé dítě ze ZŠ uběhne, 

dostane dětský domov 30 Kč, celkem  optimálně věnovat dětskému domovu 

25.000 Kč 

ostatní náklady - plakáty, tisk, tisk diplomů, výroba medailí , drobné dárky, 

propagační materiály a další ostatní náklady 10.000 

občersvení v den zahájení a ukončení akce, fotodokumentace a natočení PR videa  

3000 

osvětová přednáška -primární a selektivní prevence , výchovně vzdělávací 

programy 12.000 

Zdroje Rozpočet školy, Granty, dotace, Dary, příspěvky, žádáme o spoluúčast ( finanční +  

garanta ) MČ Praha 11 

Harmonogram příprava - březen -duben 2023, akce -  dvoudenní realizace květen 2023 

Hlavní realizátor Základní škola , spolek Hvězdy dětem z.s., který zprostředkuje příjemce 

charitativního běku, resp. finanční podpory dětí v dětském domově  

Kontaktní osoba PhDr. Leona Pločková Koutenská, školní psycholožka ZŠ Pošepného 

koutenska@zsposepneho.cz 
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Zapojené 
subjekty 

Základní škola Pošepného nám., nezisková organizace spolek Hvězdy dětem,z.s., 

rodiče dětí ZŠ, dětský domov , sponzor akce  + chceme zapojit MČ Praha 11 , 

ideálně účast p. starosty, přestřihnutí  pásky při zahájení apod. 

Poznámky  
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Název Tymová hra 

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

Popis Hra pro skupiny žáků škol naší oblasti, zaměřeno nejen na matematické 

dovednosti (různá stanoviště s úkoly), ale i na volbu strategie a spolupráci ve 

skupinách 

Výsledek Setkání žáků i doprovázejících učitelů různých škol i tříd, sdílení zkušeností. 

Cílové skupiny Pedagogičtí pracovníci, lektoři, pracovníci mimoškolních organizací, Děti a žáci 

Náklady 5000 

Komentář k 
nákladům 

materiál, ceny, občerstvení 

Zdroje Příspěvek zřizovatele, Rozpočet školy, Dary, příspěvky 

Harmonogram  

Hlavní realizátor ZŠ a MŠ Chodov 

Kontaktní osoba Radka Hrubá 

hrubar@zskv.cz 

Zapojené 
subjekty 

členové skupiny Matematická gramotnost, žáci a vyučující ZŠ a MŠ Chodov, žáci a 

pedagogové dalších škol v Praze 11 

Poznámky  
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Název UMĚT ČÍST MEZI ŘÁDKY 

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 

Cíl 1.2.1. Zvýšit efektivitu vzdělávání zaměřeného na úspěch každého žáka 

Cíl 2.1.3. Rozvoj spolupráce rodiny a školy 

Popis Zvýšit a podpořit čtenářskou pregramostnost v našich třech pobočkách jazykové 

MŠ i v dalších institucích na Praze 11(kontakty přes skupinu ČG). Podpora vzdělání 

pedagogů, podpora dětí s možnými SPU + poučení laické veřenosti (rodiče). 

Zavedení dlouhodobé spolupráce se skupinou Čtenářská gramotnost. 

Výsledek Výslekem této aktivity by mělo být jednak tým připravený posílit pregramotnost v 

našich MŠ, ale také o postupech poučit rodiče, aby byla zachována spolupráce MŠ 

- rodina. 

Cílové skupiny Pedagogičtí pracovníci, lektoři, pracovníci mimoškolních organizací, Děti a žáci, 

Rodiče, Partnerské organizace (školy, firmy) 

Náklady 3000 

Komentář k 
nákladům 

3000- minimání náklad organizace akce pro rodiče naší MŠ a dalších škol v oblasti 

Prahy 11, dále na školení pro pedagogy (například metoda dobrého startu, 

čtenářská pregramotnost v MŠ) 

Zdroje Příspěvek zřizovatele, OP JAK 

Harmonogram po celý rok 22/23, závěr - akce pro rodiče v květnu/červnu 2023 

Hlavní realizátor MŠ WONDERLAND - 24169811 

Kontaktní osoba Veronika Bergmanová 

bergmanova@mswonderland.cz 

Zapojené 
subjekty 

školka, rodiče, další vzdělávací organizace v oblasti Prahy 11 

Poznámky  
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Název Matematická únikovka online 

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

Popis Matematická únikovka online - inspirací pro úlohy mohou být buď různé úlohy 

Hejného matematiky z různých prostředí ("úniky do jiných prostředí") nebo 

Matematické úlohy pro rozvoj kompetencí žáků (TIMSS 2007). 

Výsledek Jednotlivé školní týmy porovnávají své znalosti, řeší matematické úlohy - 

spolupráce škol, sdílení zkušeností pedagogů, které z úloh/prostředí dětem 

obecně jdou nebo nejdou, specifika a důrazy jednotlivých škol. 

Cílové skupiny Děti a žáci, Aktivita je určena primárně pro děti, ale neméně důležitá je 

spolupráce mezi školami a pedagogy. 

Náklady 0 

Komentář k 
nákladům 

- 

Zdroje  

Harmonogram během šk. roku 

Hlavní realizátor Květnového vítězství 1554 

Kontaktní osoba Simona Ptáčková, Květnového vítězství 1554 

ptackova.sim@gmail.com, simona.ptackova@kvetnak.cz 

Zapojené 
subjekty 

ZŠ Kateřinky, KV 1554, KV 57 

Poznámky  
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Název Šifrováním ke hvězdám 

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

Popis Ve spolupráci s kroužkem Akademie vesmírných cestovatelů, který je nabízen na 

stránkách Hvězdárny a planetária hl. m. Prahy 

https://www.planetum.cz/planetum/krouzky-a-kurzy/krouzky-pro-

deti/akademie-vesmirnych-cestovatelu/, pořádán na Petříně, vytvoříme šifrovací 

hru pro školní tříčlenné týmy. Vítěznému týmu bude uhrazena možnost docházet 

na kroužek zdarma nebo dostanou volnou vstupenku (podle dohody s 

Planetáriem/planetem). Aktivita proběhne na některé ze ZŠ Kateřinky, KV 1554, 

KV 57. Utkají se soutěžní týmy škol Prahy 11 v řešení šifer. Šifra ukáže, jak počítat 

čísla - odměnou výpočtu matematického příkladu bude jeden astronomický omyl 

uvedený na pravou míru - určitá písmena omylu vytvoří tajenku... 

 

Výsledek Spolupráce s dalším subjektem a ZŠ. 

Cílové skupiny Děti a žáci 

Náklady 4000 

Komentář k 
nákladům 

Náklady zahrnují výhru možnosti navštěvovat kroužek pro tříčlenný tým (3x900,-) 

a občerstvení pro soutěžící (odhad voda + ovoce/sušenky). Pokud by se podařilo 

dohodnout "výhru zdarma", bylo by to skvělé. 

Zdroje Příspěvek zřizovatele 

Harmonogram příští šk. rok 

Hlavní realizátor  ZŠ Kateřinky, KV 1554, KV 57 

Kontaktní osoba Simona Ptáčková 

ptackova.sim@gmail.com, simona.ptackova@kvetnak.cz 

Zapojené 
subjekty 

Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy 

Poznámky  
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Název Piktogramy a jejich využití  

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

Popis Přednáška Karly Benediktové s následnou diskusí o využití piktogramů nejen v 

předčtenářské fázi učení. 

Výsledek Prohloubení znalostí o využití piktogramů v předškolní a školní praxi, ale i jejich 

využití v běžném životě dospělých. 

Cílové skupiny Pedagogičtí pracovníci, lektoři, pracovníci mimoškolních organizací, Odborná 

veřejnost 

Náklady 3000 

Komentář k 
nákladům 

odměna lektorce, občerstvení, psací potřeby, papíry 

Zdroje rozpočet MAP 

Harmonogram říjen/listopad 2022 

Hlavní realizátor Základní škola, Praha 4, Donovalská 1684 

Kontaktní osoba Tomáš Marek 

marekt@donovalskazs.cz 

Zapojené 
subjekty 

ZŠ Donovalská, MŠ Markušova, ZŠ KV1554 

Poznámky  
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Název Kulatý stůl – výuka češtiny pro děti s OMJ s důrazem na děti z Ukrajiny  

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

Cíl 1.2.1. Zvýšit efektivitu vzdělávání zaměřeného na úspěch každého žáka 

Popis Výměna zkušeností mezi ZŠ, kde se vzdělávají ukrajinské děti, ukázky a 

doporučení výukových materiálů pro výuku češtiny jako druhého jazyka, možnosti 

hodnocení a užití formativního hodnocení, zkušenosti ukrajinských asistentů a 

českých učitelů. 

Výsledek Zlepšení podmínek pro výuku ČJ a tím i vzdělávání ukrajinských dětí 

Cílové skupiny Pedagogičtí pracovníci, asistenti, odborná veřejnost 

Náklady 2000 

Komentář k 
nákladům 

Občerstvení, tisk materiálů 

Zdroje rozpočet MAP 

Harmonogram podzim 2022, případně leden/únor 2023 

Hlavní realizátor Základní škola, Praha 4, Donovalská 1684 

Kontaktní osoba Tomáš Marek 

marekt@donovalskazs.cz 

Zapojené 
subjekty 

Všechny ZŠ v Praze 11, v případě zájmu i zástupci MŠ, kde mají ukrajinské 

předškoláky 

Poznámky  
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Název Výjezdní setkání MAP s řediteli škol městské části Praha 11 

Vazba Cíl 2.2.1. Zvýšit efektivitu řízení a nepedagogických činností 

Cíl 2.2.2. Zavést a aktivně využívat nástroje pro hodnocení kvality ve vzdělávání 

Popis Dvoudenní setkání se seminářem Rozvojový program pro lídry a jejich týmy, 

workshopem České školní inspekce (přijetí klíčových kroků k uskutečňování   

„Kvalitní školy“)  a výměnou zkušeností mezi řediteli škol z MČ Praha 11, zástupci 

PS a RT MAP III a OŠK Praha 11 

Výsledek Prohloubení vzájemných vztahů, informování ředitelů 

Cílové skupiny Ředitelé a ředitelky škol v Praze 11, garanti PS MAP III, realizační tým MAP III 

Náklady 120 000 

Komentář k 
nákladům 

odměna lektorovi, ubytování, stravování, zasedací místnost, konferenční technika 

Zdroje rozpočet MAP 

Harmonogram 13. a 14. října 2022 

Hlavní realizátor Realizační tým MAP III 

Kontaktní osoba Kornélia Gottmannová 

gottmannovak@praha11.cz 

Zapojené 
subjekty 

Školy na území Prahy 11, pracovní skupiny MAP III, realizační tým MAP III, 

zástupci České školní inspekce, zástupci OŠK 

Poznámky  


