
 

1. INFOLIST O PRŮBĚHU REALIZACE PROJEKTU  

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ NA ÚZEMÍ SPRÁVNÍHO OBVODU PRAHA 16  

ZA OBDOBÍ 8 – 12/2019 

 

Realizace projektu „MAP II. Praha 16“ byla zahájena 1. 8. 2019 a potrvá 3 roky. MAP II navazuje na první projekt 
podporovaný z finančních prostředků Evropské unie, který byl ukončen 30. 9. 2018. Do pokračování projektu se 
zapojily mateřské školy, základní školy a základní umělecké školy, které působí v území MČ Praha 16, MČ Praha 
– Lipence, MČ Praha – Lochkov, MČ Praha – Velká Chuchle a MČ Praha – Zbraslav. Kromě vedoucích 
pracovníků škol a pedagogů jsou aktéry rovněž zřizovatelé škol a školských zařízení a dále rodiče dětí a žáků, 
pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání, asistenčních služeb či neformálního a zájmového 
vzdělávání nebo zástupci široké veřejnosti. 

8 – 9/2019 

Projekt startuje. Nově vzniklý realizační tým začíná 
pracovat na základních dokumentech projektu 
(identifikace dotčené veřejnosti, komunikační plán, 
organizační struktura). Je zpracován harmonogram 
povinných aktivit projektu dle metodiky MŠMT, 
a to na celé období realizace projektu.  

10/2019 

4. 10. 2019 proběhlo první setkání místních aktérů 

k zahájení realizace projektu MAP II. Praha 16. 

Schůzky se účastnili zástupci zapojených škol, 

zástupci zřizovatele a členové realizačního týmu. 

Na schůzce byl přítomen i zástupce Magistrátu 

hlavního města Prahy Mgr. Bc. Filip Kuchař, který 

pohovořil o realizovaných aktivitách v rámci KAP 

a iKAP na území hlavního města Prahy. 

4. 10. 2019 se také konala ustavující schůze 

Řídícího výboru, tj. hlavního výkonného orgánu 

projektu. Místní aktéři MAP II. Prahy 16 zvolili 

ze svých řad členy řídícího výboru. Předsedou 

Řídícího výboru MAP II. Praha 16 byl zvolen 

Mgr. Miroslav Knotek. 

 

18. 10. 2019 proběhla první schůzka vedoucích 

pracovních skupin, která byla koncipována jako 

prvotní seznámení s principem práce pracovních 

skupin a představou jejich role v projektu. 

Zúčastněným členům pracovních skupin byla 

nastíněna témata, která by měla být předmětem 

společné diskuse. Důležitým bodem setkání bylo i 

obsazování pracovních skupin z řad pedagogů, ale i 

ostatní dotčené veřejnosti. Bylo ustanoveno pět 

pracovních skupin: 

• Pracovní skupina pro financování - 

Vedoucí PS: Kateřina Valínová, DiS. 

• Pracovní skupina pro rovné příležitosti - 

Vedoucí PS: Bc. Lenka Korejčíková 

• Pracovní skupina pro matematickou 

gramotnost –  

Vedoucí PS: Mgr. Jolana Chovancová 

• Pracovní skupina pro čtenářskou 

gramotnost –  

Vedoucí PS: Mgr. Ivana Motýlová 

• Pracovní skupina pro polytechnické 

vzdělání - Vedoucí PS:  

Mgr. Zdeněk Stříhavka, Mgr. Jitka Krůtová 



 

 

Web MAP II. Praha 16 Radotín: Základní informace 

o projektu včetně organizační struktury a kontaktů 

lze od října 2019 nalézt na webu projektu. Pod 

odkazem https://m.praha16.eu/MAP-II je možné 

nalézt veškeré výstupy projektu, materiály 

ke stažení a také aktuality tzn., co se právě děje 

v rámci realizace projektu MAP II. Praha 16 

Radotín.  

Facebooková stránka projektu MAP II. Praha 16 

Radotín: Pro aktivní a rychlé informování 

o průběhu realizace využíváme od října 2019 také 

facebookovou stránku 

https://www.facebook.com/MAP.Praha.16/. 

Kromě aktivit projektu na FB stránce zveřejňujeme 

zajímavé odkazy týkající se vzdělávání, pozvánky 

na události, které pořádají zapojené školy, aktuality 

z dění na našem území atd.  

 

Další propagace projektu: Ne webových stránkách 

zapojených aktérů a zřizovatelů byl zveřejněn 

článek o zahájení realizace projektu např.: 

http://www.zusradotin.cz/map-ii/, 

http://www.ms-chuchle.cz/mistni-akcni-plan-

rozvoje-vzdelavani-na-uzemi-spra  

11/2019 

7. 11. 2019 se kolegyně Jana Holanová a Lucie 

Albrechtová zúčastnily konference projektu SRP. 

Úvodem setkání byly představeny Aktivity Center 

podpory (CP) projektu SRP. Dále se na konferenci 

hovořilo o připravované výzvě MŠMT - Šablony III. 

Hlavním tématem však bylo Strategické plánování 

a řízení rozvoje vzdělávání. 

12. 11. 2019 se kolegyně Mgr. Chovancová 

(vedoucí PS pro matematickou gramotnost) 

účastnila školení „Inovativní nástroje a metody 

podpory matematické gramotnosti pro učitele 

2. stupně ZŠ“, které pořádá iKAP v rámci podpory 

zvýšení gramotnosti žáků na území Hl. m. Prahy.   

22. 11. 2019 se kolegyně Jana Petrášková a Alena 

Schniebelová (členky PS pro rovné příležitosti) 

účastnily veletrhu Velvarský BETT 2019 (pořádaný 

MAP II Kladno), který byl zaměřen na digitalizaci 

ve vzdělávání.   

26.11.2019 absolvovala kolegyně Jana Holanová 

webinář NIDV na téma monitoring a evaluace 

projektů. Další díly webináře se konaly ještě 

3. a 10. prosince 2019, 

https://www.nidv.cz/vzdelavaci-

programy/?search=N36-11-11-192.  

28. 11. 2019 proběhlo druhé setkání pracovních 

skupin. Pozvání na tuto akci přijaly i kolegyně 

z MAP II pro ORP Černošice Ing. Hana 

Barboříková (projektová manažerka) a Mgr. 

Monika Neužilová (koordinátorka klíčových aktivit 

pro aktualizaci a implementaci MAP v území), aby 

pohovořily o jejich zkušenostech a přístupu k řízení 

projektu místního akčního plánování, a to v rámci 

celého území MAS Dolnobřežansko. Dalším bodem 

programu bylo představení projektu „Příběhy 

našich sousedů“, který zaštiťuje organizace 

Post Bellum o. p. s. 

Kolegyně Mgr. Chovancová, Jana Petrášková 

a Alena Schniebelová sdílely s ostatními dojmy 

a inspirace z navštívených vzdělávacích akcí. 

https://m.praha16.eu/MAP-II
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http://www.zusradotin.cz/map-ii/
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Kolegové z pracovní skupiny pro polytechnické 

vzdělání Mgr. Krůtová a Mgr. Střihavka pohovořili 

o zahájení aktivity jejich skupiny, a to v podobě 

dotazníkového šetření k aktuálnímu rozsahu 

polytechnického vzdělávání v zapojených školách 

na území Prahy 16.  

29. 11. – 30. 11. 2019 byl projekt MAP II. Praha 16 

reprezentován účastí Ivy Houserové a Jany 

Holanové na veletrhu Úspěch pro každého žáka 

2019 (https://uspechzaka.cz/), který hostila 

ZŠ Strossmayerovo nám. Cílem akce bylo podpořit 

vzájemné učení mezi MAPy a dalšími podpůrnými 

organizacemi, sdílení zkušeností a hledání způsobů, 

jak zvýšit rovnost ve vzdělávání. Účast na tomto 

veletrhu byla přínosná především z pohledu 

výměny kontaktů s kolegy z MAP na území ČR, ale 

také velkou mírou inspirace na budoucí aktivity 

v rámci MAP představením činností zapojených 

podpůrných organizací (Nová škola, Malá technika, 

Jules Jim, Stel by Step ČR, Učitel naživo, Člověk 

v tísni, Tereza atd.) 

12/2019 

Dne 5.12.2019 byla ze strany MŠMT 

bez připomínek schválena 1. průběžná Zpráva 

o realizace projektu.        

Článek o zahájení realizace projektu MAP II. Praha 

16 byl zveřejněn v Novinách Prahy 16: 

https://m.praha16.eu/file/MSr1/Noviny-Prahy-16-

prosinec-2019.pdf 

 

V průběhu měsíce prosince pracovní skupiny velmi 

aktivně zahajují svoji činnost. Současně dochází 

k dohodě na termínu další pracovní schůzky 

v lednu 2020. Schůzky pracovních skupin již budou 

v režii vedoucích tzn. že i volba místa setkání 

a tématu přechází do jejich kompetence.  

 

Děkujeme všem zapojeným aktérům a členům realizačního týmu za aktivní spolupráci a těšíme se 

na budoucí setkání a společné aktivity projektu MAP II. Praha 16 v roce 2020. 

Klidné vánoční svátky a mnoho dobrého v roce 2020 přeje realizační tým MAP II. Praha 16. 
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