
 

4. INFOLIST O PRŮBĚHU REALIZACE PROJEKTU 

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ NA ÚZEMÍ SPRÁVNÍHO OBVODU PRAHA 16  

ZA OBDOBÍ 1-6/2021 

 

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. 

1-3/2021 
 

Počátek nového roku byl bohužel stále 
poznamenaný pandemií COVID. Základní 
i mateřské školy byly uzavřené a zcela omezena 
byla i možnost se setkávat. Výuka na základních 
školách stále probíhala distančně. Pro mnohé 
pedagogy i studenty tato téměř rok trvající situace 
znamenala výraznou ztrátu motivace a elánu 
do další práce.  

Realizace projetu MAP II. Praha 16, jehož 
hlavním cílem je především sdílení a vzájemná 
spolupráce, byla celou situací také významně 
poznamenána a omezena. 

Na počátku roku 2021 tak dostala prostor 
především aktualizace všech strategických 
dokumentů MAP včetně příloh. Všechny tyto 
dokumenty byly zveřejněny na webových 
stránkách projektu: 
https://www.mcpraha16.cz/MAP-II. 

Ve spolupráci s iKap domlouváme další 
termíny návštěv Polytechbusu v zapojených MŠ 
a pokračujeme v přípravě on – line workshopů 
pro rodiče a pedagogy:  

9. 3. 2021 se uskutečnil workshop 
pro rodiče s názvem „Co dělají vaše děti, když jsou 
on-line“.  Setkání probíhalo on-line na platformě 
Google Meet. Lektorem byl pan Vladimír Vácha, 
který se již řadu let zabývá primární prevencí.  

 

 
Mgr. Vácha zúčastněným nezastřeně 

přiblížil realitu on-line prostoru a toho, čemu jsou 
naše děti na internetu vystaveny, čím mohou být 
ohroženy nebo že se samy pohybují na hranici 
trestné činnosti.  V době, kdy děti tráví 
na internetu stále víc času, se pak jedná 
o skutečnosti, které jsou bohužel většinou rodičů 
přehlíženy, a tak si závažnost rizik on-line prostoru 
uvědomí často, až když dojde k tragickým 
událostem.     

Ve spolupráci s redakcí Novin Prahy 16 byl 
v dubnovém vydání zveřejněn rozhovor s panem 
Váchou, který byl současně pozvánkou 
pro veřejnost na druhý on-line workshop 5. 5. 2021 
na téma nástrah kyberporstoru.  

https://www.mcpraha16.cz/file/E0u1/Nov
iny-Prahy-16-04-2021.pdf 
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  Velký zájem ze strany rodičů doprovázel 
on-line workshop „Školní připravenost a zralost“. 

Paní magistra Denisa Červinková a PhDr. Renata 
Faltýnová z PPP 5 dokázaly názornou formou 

vysvětlit zúčastněním rodičům, jak pracovat 
s předškolními dětmi, aby pro ně následně byla 
výuka v první třídě snadno zvládnutelná. 

Workshop pomohl zúčastněným rodičům 
pochopit, co sledovat, aby rozeznali, zda je 
psychomotorický vývoj jejich dětí v pořádku a zda 
jsou tedy dostatečně připraveni pro první třídu.    
  Téma bylo zvoleno vhodně i s ohledem 
na uzavření mateřských škol, kdy jsou rodiče 
stavěni do role pedagogů, ovšem bez příslušných 
znalostí. 

4-6/2021 

Duben jsme zahájili dalším workshopem 

pro rodiče a pedagogy s názvem „Realita inkluze - 

aneb zkus si, jaké to je žít s „dys“ poruchou 

na vlastní kůži“, který proběhl 13 4. 2021.  Paní 

magistra Petra Malíková z Pedagogicko-

psychologické poradny Znojmo aktivně zapojila 

zúčastněné celou řadou zajímavých úkolů, 

například: „Nasaďte si zednické rukavice a zavažte 

mašličku na provázku“. Touto cestou doplnila svůj 

odborný výklad tak, že jsme dokázali lépe pochopit, 

jak náročné může být pro žáky s dys poruchou 

začlenit se a zvládnout tempo běžné výuky.  

  

7. 5. 2021 proběhla Tisková beseda 

projektu MAP II. Praha 16 s novináři a veřejností. 

I když už v tu dobu docházelo k postupnému 

rozvolňování, zvolili jsme pro opět on-line formu 

setkání na platformě Google Meets. Tisková 

beseda pomohla přítomným žurnalistům 

a zástupcům veřejnosti seznámit se s hlavními cíli 

projektu, jeho fungováním a průběhem realizace.  

Prezentace a zejména diskuze významně 

napomohly novinářům a veřejnosti (přítomni byli 

i zástupci rodičů žáku) pochopit účel realizace 

projektu a seznámit se s širokými možnostmi 

aktivit. 

 

 Příznivý vývoj epidemie napomohl 

k možnosti, aby se pracovní skupiny MAP II. Praha 

16 sešly „naživo“. V rámci podpory matematické 

gramotnosti studentů, sdílení zkušeností a dobré 

praxe, jsme s pracovní skupinou pro matematickou 

gramotnost poprvé vyzkoušeli model setkání 

oborově zaměřených pedagogů napříč územím. 

31. 5. 2021 proběhlo na ZŠ Vladislava Vančury 

setkání pedagogů vyučujících matematiku. Cílem 

bylo vytvořit prostor pro diskusi nad novými 

výukovými metodami, které by žáky motivovaly 

a zvýšily jejich zájem a soustředění i při distanční 

výuce, dále reflexe a předání zkušeností, především 

z probíhající distanční výuky, aktuální úrovni 

znalostí žáků a dopadu epidemie na rozsah 

probraného učiva. Výstupy ze setkání: 

https://www.mcpraha16.cz/2021-05-31-Moderni-

metody-vyuky-matematiky-Jak-ucit-matematiku-

distancne-a-motivovat-zaky.html 

 V červnu se sešla i pracovní skupina 

pro polytechnické vzdělávání. Hlavním tématem 

bylo zvládnutí změn v RVP, a to především v oblasti 

informatiky. Schůzky se účastnil i pan Valenta – 

zástupce organizace Vzdělávání budoucnosti, která 

se zabývá školením v oblasti moderních ICT 

technologií. Prodiskutovány byly možnosti 

spolupráce této organizace se zapojenými školami, 

například formou externí lektorské činnosti, která 

by doplnila běžnou výuku IT. 
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https://www.mcpraha16.cz/Zapis-z-jednani 

pracovni-skupiny-pro-polytechnicke-vzdelani-11-6-

2021.html. 

 Závěr školního roku 2020/2021 jsme opět 

oslavili neformálním setkáním aktérů zapojených 

v projektu MAP II.  Praha 16, tentokrát 

v prostorách pivovaru Horymír v Radotíně.  Večer 

se nesl především na vlně příjemné konverzace 

a diskuse nad opět velice náročným uplynulým 

školním rokem, který přinesl řadu výzev a změn, 

se kterými se museli ředitelé a pedagogové 

vypořádat v krátkém čase téměř bez přípravy.  

Atmosféra byla uvolněná a všichni si užili možnost 

se zase téměř bez omezení potkat. Věříme, že 

v novém školním roce navážeme ve stejném 

režimu. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro budoucí období 7 – 12/2021 aktuálně 

připravujeme následující aktivity:  

 pravidelné workshopy a školení pro 

pedagogy a rodiče – vzdělávací odpoledne 

(zdravé pohybové návyky, využití 

boombeckers ve výuce, školní 

připravenost, výukové hry a další), 

 dvoudenní školení pro pedagogy 

zapojených škol na téma formativní 

hodnocení 

 výjezdní setkání ředitelů spojené s exkurzí 

ve vybraných ZŠ a školením 

 minikonferenci pro žáky druhého stupně 

ZŠ a rodiče na téma karierního 

poradenství, orientace na trhu práce a 

finanční gramotnosti, na kterou budou 

přizváni i zástupci místních podniků.   

Děkujeme všem za účast a spolupráci na projektu 

MAP II. Praha 16 v uplynulém školním roce.  

Tým MAP II. Praha 16 

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

 

 

 

  

 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank

