
 

5. INFOLIST O PRŮBĚHU REALIZACE PROJEKTU 

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ NA ÚZEMÍ SPRÁVNÍHO OBVODU PRAHA 16  

ZA OBDOBÍ 7-12/2021 

 

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 a dále rodiče dětí a žáků, 
pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání, asistenčních služeb či neformálního a zájmového 
vzdělávání nebo zástupci široké veřejnosti. 

7 – 9/2021 

Letní prázdniny byly v projektu MAP II. Praha 16 
věnovány především evaluaci průběhu realizace tj. 
vyhodnocení dotazníkových šetření, kterých se 
účastnili členové řídícího výboru, realizačního týmu 
a pracovních skupin. Vypracována byla také II. 
sebehodnotící zpráva projektu za období 9/2020 – 
8/2021. 
 
Spolu se školním rokem 2021/2022 jsme opět 
zahájili i aktivní implementace projektu MAP II. 
Praha 16. Dne  
9. 9. 2021 proběhlo setkání zástupců aktérů 
projektu, jehož hlavním tématem byl plán 
společných aktivit pro následující období prvního 
pololetí.  
 

 

 
Již o týden později 17. 9. 2021 jsme se sešli 
s kolegyněmi z mateřských škol Prahy 16 v Petrklíči 
na workshopu „naživo“ na téma Prevence vadného 
držení těla u předškolních dětí, kterým nás 
provedla Petra Nyklová. Praktickými ukázkami 
cvičení a aktivit s dětmi jsme navázali na proběhlé 
on-line webináře, které jsme realizovali na jaře 
2021. 
 

 
 
V září jsme nezapomněli ani na rodiče a školní rok 
jsme pro ně zahájili on-line workshopem s názvem 
Jak se dětí ptát? Lektorka projektu Akademie 
rodičovství Iva kyselá rodičům objasnila, proč 
některé otázky u dětí způsobí vzdor a vytváří 
pomyslnou zeď ve vztahu rodiče a dítěte? Uvedla 



 
také způsoby, jak se ptát lépe, aby byla 
komunikace s dítětem podpořena nikoliv 
utlumena.  
 
21. 9. 2021 hostila MŠ Nad Parkem Zbraslav 
setkání k možnostem realizace polytechnické výuky 
v MŠ a prvním stupni základních škol. Na schůzku 
byl přizván pan Roman Andres, který se 
dlouhodobě věnuje tomuto tématu, působí jako 
lektor a také realizuje projektové dny na MŠ a ZŠ, 
které jsou zaměřeny na polytechniku a 
environmentální výchovu. Součástí programu byla 
také prohlídka školky a to především zahrady a 
polytechnické buňky. Účastníci měli prostor pro 
sdílení zkušeností s využitím školních zahrad a 
zařazením prvků polytechniky do denního 
programu dětí.  
  

 
 

 
 

10/2021 

Říjen byl zaměřen na zvyšování kvality výuky 
na základních školách včetně podpory profesního 
rozvoje pedagogů.  
 
7. 10. 2021 proběhlo další Vzdělávací odpoledne 
s názvem Škola s hrou ve výuce matematiky. 
Setkání bylo určeno především pro učitele 
matematiky na ZŠ. Vedoucí pracovní skupiny 
pro matematickou gramotnost paní Jolana 
Chovancová vyjednala pro MAP II. Praha 16 
prezentace výukových her společnosti ALBI. 
Pedagogové měli možnost si hry vyzkoušet a získat 
užitečné tipy, jak hry ve výuce použít v mnoha 
variacích.  

¨ 

 

 



 
Edukační laboratoř pro MAP II. Praha 16 připravila 
školení pedagogů zapojených základních škol 
Formativní hodnocení I. a II. Celkem 15 pedagogů 
absolvovalo dvoudenní intenzivní akreditované 
školení k osvojení si pěti základních strategií 
a technik formativního hodnocení, které jsou: cíle 
učení a kritéria úspěchu, třídní diskuse a důkazy 
o učení, poskytování zpětné vazby, vzájemné 
hodnocení, sebehodnocení.  Školením pedagogy 
provedl Michal Orság. Školení proběhlo 
v moderních učebnách ZŠ Lipence. 
 
Nezapomínáme ani na čtenářskou gramotnost. 
Základní škola Vladislava Vančury aktivně pracuje 
na novém směru podpory čtenářské gramotnosti 
na prvním i druhém stupni. Protože je projekt MAP 
především o sdílení a spolupráci, zorganizovali 
jsme společné, inspirativní setkání v ZŠ Charlotty 
Masarykové Velká Chuchle. Vedoucí PS 
pro čtenářskou gramotnost paní Ivana Motýlová 
spolu s paní ředitelkou Jančíkovou a kolegyní 
Boškovou představily, jak v Chuchli přistupují 
k podpoře čtenářství žáků.  Součástí byla také 
prohlídka prostor školy – nově vybudovaných 
čtenářských koutků a také Charlottiny čítárny, kde 
následně proběhla i praktická ukázka průběhu 
čtenářské dílny a závěrečná společná diskuse 
a možnostech společných projektů základních škol 
v území atd.  

 

I přes nepříliš příznivý vývoj covidové epidemie 
proběhlo na konci října výjezdní setkání ředitelů 
a zástupců mateřských a základních škol Prahy 16 
a realizačního týmu. Hotel Lesní lázně nabídl 
dostatek prostoru pro společné sdílení a diskusi 
s kolegy, na kterou v průběhu školního roku 
ředitelé hledají čas jen velice obtížně. Společně 
jsme navštívili základní školu Mnichovice, kde nás 
provedli sami žáci v rámci předmětu School Team.  
Společná diskuse s paní ředitelkou Marcelou 
Erbekovou přinesla mnoho inspirací a podnětů. 
Přijali jsme také pozvání do nově otevřené školy 
ve Struhařově, která byla personálně obsazena 
pedagogy ZŠ Mnichovice. Měli jsme možnost 
sledovat práci začínající paní ředitelky Jany 
Dvořákové na rozvoji vesnické školy, která 
na začátku září otevřela svoje prostory žákům i díky 
aktivní účasti rodičů na zprovoznění prostor 
po rekonstrukci.  Odpočinout si od pracovního 
nasazení a stresu měli účastníci výjezdního setkání 
možnost při řízené lesní terapie s nácvikem 
dechových cvičení a aktivitě  Nordic Walking.  

 

 



 

11/2021 

Aktivně začal i listopad. Hned na začátku měsíce se 
znovu sešla pracovní skupina pro čtenářskou 
gramotnost, která tentokrát přivítala i nové členky 
za ZŠ Vladislava Vančury paní Veroniku Starou 
a Mirku Platilovou. Schůzky se účastnila také 
Tereza Matásková z chuchelské knihovny. Členky 
skupiny se shodly na opakování čtenářské soutěže 
MAP II. Praha 16 Kniha je poklad opět v období 
adventu. 
 
Zvyšování znalostních kapacit pedagogů bylo 
v listopadu zaměřeno na mateřské školy. Z řad 
učitelek i vedení mateřských škol se často ozývá 
potřeba pomoci s nastavením komunikace s rodiči, 
vzájemného vymezení hranic a respektu s cílem 
co nejlepší spolupráce obou stran. Projekt MAP II. 
Praha 16 tedy zprostředkoval pro učitelky 
zapojených mateřských intenzivní akreditované 
školení Komunikace s rodiči pro MŠ, kterým 
pedagogy provedla paní Andrea Červenková. 
Školení hostila MŠ Radotín a bylo rozděleno do 
dvou čtyřhodinových bloků.   
 
Projekt reaguje také na zpětnou vazbu od rodičů, 
kterou získáváme pomocí hodnotících formulářů 
rozesílaných po každém proběhlém semináři. Proto 
byla dalším tématem on-line workshopu pro rodiče 
finanční gramotnost. 9. 11. 2021 proběhla první 
část workshopu Děti a peníze s paní  Veronikou 
Kalátovou – autorkou projektu Finanční zralost. 
Paní Kalátová rodičům představila metody, jak vést 
své děti k finanční zodpovědnosti. Objasnila, proč 
a v čem je vhodné posouvat finanční myšlení 
našich dětí.  

12/2021 

7. 12. 2021 proběhl druhý díl on-line workshopu 
Děti a peníze tentokrát na téma, jak chytře tvořit 
rezervy pro naše děti, tedy jak chytře, bezpečně 
a efektivně investovat.  
 
6. 12. 2021 byla zahájena čtenářská soutěž Kniha je 
poklad, která probíhala v podobném formátu, jako 
minulý rok. V prvním kole děti soutěžily o Knihu 
Písečný vlk, ve druhém kole, určeném pro starší 
žáky, byla výhrou kniha Já, Finis.   
 

Nově otevřené Kulturně komunitní centrum 
Koruna nabízí rozmanité prostory pro kulturní 
a společenské akce. Útulné prostory Fajnové 
kavárny jsme tedy rádi dne 14. 12. 2021 využili 
pro předvánoční setkání aktérů projektu MAP II. 
Praha 16. I přes kulminující epidemii jsme prostory 
kavárny téměř obsadili. Měli jsme tak možnost 
strávit příjemný večer, pohovořit a pozdravit se 
s kolegy a popřát si klidné svátky a nový rok 
bez bojových podmínek, který nejen školám přinesl 
Covid. Příjemné zpestření zajistila paní Jana 
Petrášková ze ZUŠ Radotín (sousedí s KKC Koruna), 
která účastníky setkání pozvala na ukázku zkoušky 
školního žákovského orchestru.  
 
Covid nám překazil pouze plánovanou akci pro žáky 
devátých tříd ZŠ Radotín Kým budu? - interaktivní 
seminář a řízenou diskusi s odborníky z praxe 
(zaměstnavateli) a lektorkou projektu Kým čím být 
Andrea Csirke. Cílem akce bylo poradit žákům, na 
co se zaměřit při výběru středních škol, a 
poskytnout jim užitečné informace, které jim 
pomohou kvalitně se rozhodnout. I přesto, že se 
tato akce zatím neuskutečnila, velice si Vážíme 
ochoty a aktivity hostů, kteří přislíbili účast a to 
paní Terezy Odrouškové (Raiffeisenbank a.s.) pánů 
Ladislava Damaška (Českomoravský cement a.s.) a 
Lukáše Prince (Ski and Bike Radotín). Všichni se 
shodují na důležitosti propojení praxe se studiem, 
a to ideálně již na základní škole. Proto se těšíme 
na toto setkání v novém roce a věříme, že se 
podobný formát stane inspirací i pro další základní 
školy.  
 
Projekt MAP II. Praha 16 má za sebou velice aktivní 
období a radost nám dělá skutečnost, že se mnohé 
akce uskutečnily na živo. Přinesly tak 
nenahraditelnou atmosféru vzájemné komunikace, 
blízkosti a sdílení, která je v oboru vzdělávání 
nezbytná. Doba je stále vysilující a nejistá, i proto si 
velice vážíme aktivní účasti všech zástupců 
zapojených subjektů v projektu MAP II. Praha 16. 
 
Děkujeme Vám za spolupráci a přejeme radostný 
a pokojný rok 2022! 
Za tým MAP II. Praha 16 
Iva Houserová 
 
 

 


