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Informace Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro 

Prahu 13 pro zřizovatele a zástupce mateřských a základních 

škol v území – květen 2017  

I. Strategické plánování ve školách a v územích  

1. Šablony 

a) Připravována výzva Šablony pro Střediska volného času - DDM 

Plán: 

➢ Avízo říjen 2017 

➢ Vyhlášení listopad 2017 

➢ Ukončení listopad 2018 

POZOR! MAP doporučuje zvýšenou pozornost při vyplňování dotazníkového šetření k této 

výzvě. Dotazníkové šetření bude rozesíláno od 25. srpna 2017 do 20. září 2017. 

b) Změna k 10. 5. 17 – výzva Šablony pro školní družiny a školní kluby, ZUŠ posunuta 

k Šablonám pro ZŠ a MŠ II. – dotazníkové šetření  

Plán: 

➢ Dotazníkové šetření přelom 2017/2018 

➢ Vyhlášení cca květen 2018 

2. Připravována výzva na MAP II  

Plán: 

➢ Avízo září 2017 

➢ Vyhlášení říjen 2017 

Dle informací NIDV a MŠMT bude možné podávat pouze projekty, které jsou zařazeny ve 

Strategickém rámci a Akčním plánu MAP I a následně MAP II. V současné době se připravuje 

znění výzvy. Projekt bude na 3 roky. Podobné nastavení jako MAP I – aktualizace 

Strategického rámce, akční plán na další období, vyhodnocení naplňování cílů v jednotlivých 

prioritách a podpora kapacit v území. 

Další aktualizace Strategického rámce bude 28. 8. 2017. MAP připravil pro zájemce dne 23. 

5. 2017 od 13-16 hodin v zasedací místnosti č. dv. 538 MČ Prahy 13 konzultace s Ing. 

Vilímkem a Ing. Weignerovou. Zřizovatelé musí odevzdat změny ve Strategickém rámci do 

31. 7. 17 realizačnímu týmu MAP (na email: prezacova@itveskole.cz) ke zpracování.  

3. Výzva „Implementace místních akčních plánů I“ (podmínkou je spolupráce se školami a 

zaměření na podporu žáků ohrožených školních neúspěchem a rozvoj potenciálu každého 

žáka) 
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Plán: 

➢ Avízo prosinec 2017 

➢ Výzva leden 2018 

➢ Ukončení březen 2018 

Podpořeny budou pouze projekty uvedené ve Strategickém rámci a Akčním plánu. V rámci 

upřesnění aktivit spolupráce do Akčního plánu, které budou chtít školy realizovat z této 

výzvy, připravuje MAP tematické setkání s řediteli MŠ, řediteli ZŠ a neformálními 

organizacemi v září 2017 a Konferenci strategického plánování pro MŠ a ZŠ v říjnu 2017. Již 

v červnu proběhne toto setkání pro území Řeporyje. 

4. Budování kapacit pro rozvoj škol II  

Plán: 

➢ Avízo květen 2017 

➢ Výzva červen 2017 

Podporované aktivity:  
1. Formativní hodnocení  
2. Vzdělávání vedoucích pedagogických pracovníků škol  
3. Propojování formálního a neformálního vzdělávání – rozvoj klíčových kompetencí  
4. Podpora pracovníků formálního a neformálního vzdělávání  
5. Podpora učitelů cizího jazyka - proškolení učitelů pro výuku odborného cizího jazyka  
6. Kompetence pro demokratickou kulturu  
 
Podporovány budou koncepční projekty a tematická partnerství a sítě. Bude se jednat o 

takové projekty, jejichž výstupy bude možné využít zejména do vlny šablon pro MŠ, ZŠ a SŠ.  

5. Modernizace zařízení a vybavení pražských škol - Navýšení kapacity a zkvalitnění 

předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 

3 let 

Vyhlášení výzvy: 4. 10. 2017 

6. Další informace k výzvám OP PPR, OP VVV 

V současné chvíli ještě nejednal přípravný výbor pro Výzvy OP PPR, tak se lze v tuto chvíli 

řídit dle platného Harmonogramu výzev pro rok 2017, který je uveřejněný na webových 

stránkách zde: http://penizeproprahu.cz/harmonogram-vyzev/. 

Harmonogram výzev k OP VVV naleznete zde: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-

1/harmonogram-vyzev-op-vvv 

 

II. Akce MAP do konce projektu  

23. 5. 17 – konzultace pro MŠ a ZŠ k aktualizaci Strategického rámce  

http://penizeproprahu.cz/harmonogram-vyzev/
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv
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31. 5. 17 – 3. kulatý stůl - Inkluze – beseda s PhDr. V. Mertinem – v případě zájmu o účast je 
nutná rezervace na mail: m.fuglikova@seznam.cz 
7. 6. 17 – setkání realizačního týmu, zřizovatele ZŠ a MŠ Řeporyje, ředitelů MŠ a ZŠ, hasičů 
atd.  k akčnímu plánu 
7. 6. 17 – schůzka Řídícího výboru ke schválení Memoranda o spolupráci 
15. 6. 17 – Zahradní slavnost v ZŠ Trávníčkova 
26. 6. 17 – schůze celého realizačního týmu (RT, PS) 
Červen – schválení aktualizací Strategického rámce ZM a RM 
28. 8. 17 – Schválení Strategického rámce Řídícím výborem 
Září 2017 – tematické setkání ředitelů MŠ a ZŠ k Akčnímu plánu, 4. kulatý stůl – OSPOD 
Říjen 2017 – Konference ke strategickému plánování v MŠ a ZŠ 
 

III. Harmonogram důležitých aktivit MAP 
 
Červen 2017 – získání podpisů do Memoranda o spolupráci (budeme potřebovat podpisy 
všech aktérů – ředitelů MŠ a ZŠ, DDM, odboru školství, starosty apod.) 
Srpen 2017 – aktualizace Strategického rámce 
Září – říjen 2017 – finalizace Analytické části a Akčního plánu MAP 
Říjen 2017 – schválení kompletního MAP Řídícím výborem a zřizovateli v území na 
mimořádném veřejném zasedání 
 
IV. Informace ze schůzky pro zřizovatele 11. 5. 17 v Praze 
 
a) NIDV 
Možnost individuálních konzultací škol k šablonovým projektům 
Semináře k šablonovým projektům MŠ, ZŠ, do budoucna SVČ 
Webové stránky NIDV – FAQ k šablonám  
http://www.nidv.cz/cs/projekty/projekty-esf/srp/znalostni-databaze/sablony.ep/ 
 
b) ČŠI 
Doporučení pro školy 

➢ Podpora nestudijně zaměřených žáků na 2. st. ZŠ 

➢ Budování sdílené představy o kvalitě vzdělávání mezi vedením školy, učiteli a žáky 

➢ Soustředění se na kvalitu práce metodických orgánů na škole 

Oblasti modelu Kvalitní škola 
 
Více informací pro zájemce v přílohách tohoto dokumentu. 
Přílohy: prezentace SRP, prezentace ČŠI 
 
V. Úkol pro ředitele MŠ a ZŠ – vyplnění investic pro akční plán MAP 
 
MAP bude posílat ředitelům MŠ a ZŠ tabulku investic do Akčního plánu MAP. Podkladem pro 
vyplnění je Strategický rámec MAP a formulář tabulky návrhu aktivit. Každý projekt bude mít 
vyplněnou vlastní tabulku. Potřebujeme vyplnit všechny projekty, které budou zasahovat do 
roku 2018.  
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