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Most



Zřizovatel a školy
3%

11%

25%

61%

spokojenost vyšší podpora finanční

zlepšení propagace škol podpora ekonomická (registr)

Mediátor

Spokojenost se 
zřizovatelem

92%



Odbor školství

78%

11%

11%

sjednocení hodnocení, prolínání apod. podpora s legislativou změna spádovosti

Podpora vzájemné spolupráce
Fungování jako jeden celek
Systémová podpora programů
Stínování
Mediátor
Jasná strategie budoucího 
rozvoje



Zapojení do projektů ESF

78%

9%

13%

ano ne neví

Vedle šablon  ještě tři velké projekty
Situace s projekty z minulého období



Problémy ve školách

22%

41%

8%

16%

13%

pedag.sbor spory rodiče spory -provozní stavební problematika provozní



Ostatní parametry zohledněny v námětech

• Realizace soutěží

• Podpora projektům

• Podpora lepšímu oceňování pedagogům

• Systémové rozvojové projekty



Vyhodnocení poznámek 
k elektronickému zápisu
• 19 odpovědí

31%

32%

37%

Řada 1

pozitivní neutrální odmítavé

• Poznámky spíše pocitové
• Obava z elektronického systému
• Obava z narušení prezenčního zápisu
• Obava z vyšší administrativní náročnosti

Prozatím odkládáme s tím, že další dvě MŠ se pokusí 
do systému přihlásit a zápis vyzkoušet touto cestou.

Pro letošní rok zůstáváme 
u  stávajícího systému.



Profesní kodex

• Kritéria kvalitní školy  
a jejich průkaznost

32%

14%
43%

11%

bez odpovědi

bez přípomínek

potřeba zkrátit a přeformulovat

zcela zamítavé

• Je to vlastně „pionýrský slib“
• Nemá žádný význam, zbytečné
• Zkrátit na jednu stránku

Verze zkrácena
Doporučení MČ, nikoli povinnost. 
Doporučení k vnesení zásad do vnitřních řádů 
organizace
Projednat s učiteli a navrhnout případné úpravy
Podklad pro jednání o mediátorovi
Vychází z kritérií kvalitní školy a může být indikátorem 
práce školy v některých parametrech
Zásadní podíl učitelů ZŠ Pražačka - poděkování



Seifertův Žižkov

25. října 2016 – oficiální spuštění – potřebný souhlas zákonného zástupce, je k dispozici na webových 
stránkách
Doporučení pro výběr ve vlastních školách



Rodina a mateřská škola = cesta k dětské 
kreativitě

• Prostředky na podporu činnosti 
mateřské školy



http://skoly.praha 3  (4800 zobrazení – k 9.10.2016)

• Nutnost se naučit více pracovat se sdíleným prostorem

• Zjednodušený přístup

• MAP 

• Stávající web je pouze vstupní vizitkou pro:

Místní akční plán

Funkčnost webu

Sdílené adresáře – nyní již nezbytná nutnost

Vše v MAPU bude ve sdílených adresářích



Otevření polytechnické učebny – 10.10. 2016

• Záštita ministra průmyslu 
Ing. Jana Mládka 

• Unikátní stavebnice – Veselé 
mosty



Podpora řemesel

V součinnosti s hospodářskou komorou 
zájmové kroužky řemesel.
Podpora manuální činnosti žáků 
v návaznosti na polytechnickou výuku.



Systémové rozvojové projekty  odboru školství
• Podpora společného 

vzdělávání pro nadané žáky
• Oblast výuky cizích jazyků
• Oblast matematické včetně 

finanční gramotnosti    (sběrný 
dotazník)

• Podpora metodických center 
podle jednotlivých předmětů 
(sběrný dotazník)

• Systémově podporováno z 
rozpočtu odboru školství

• Jednoznačně měřitelné výsledky
• Podpora činnosti škol a jejich 

zapojení
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Evaluace školy

60%
10%

30%

Evaluace školy

dlouhodobě využívané nástroje krátkodobé nevyplnilo

Ze statistiky vyplývá 
• Nutnost se na tuto oblast hlouběji zaměřit
• Stanovit shodné evaluační nástroje 

po dohodě škol
• Obava ze srovnávání
• Začít sledovat výsledky škol v dlouhodobém 

výhledu  nikoli proti sobě, nepochopení 
shodné evaluace, ačkoli obecně s ní většina 
souhlasila

• Přidaná hodnota školy 
• Hodnocení proti nastavené hodnotě ve 

vlastní škole – stejné principy
• Jeden ze strategických úkolů MAP
• Kritéria kvalitní školy – ČŠI
• Přijímací zkoušky jako kritérium – otázka 

vhodnosti vzhledem k tomu, že úspěch už 
nemůže být měřítkem úspěšnosti 
vzdělávacího procesu 

• NECHCI ŽÁDNÉ ŽEBŘÍČKY



Rozpočet školy a počet odučených hodin

škol tříd počet žáků počet hodin 
na školu

nevyplnilo 3

6 13-27 248-713 28,4-32,5

Nejčastěji kladené otázky k financování

http://www.msmt.cz/o-webu-msmt/faq-casto-kladene-otazky-1


Norma ČSN Bezpečnost

• Hodnocení normy  - analýza rizik – velmi nepříjemná záležitost
• Měla by cenu společná metodika?

• Není problém, pokud se nic nestane, ale v okamžiku incidentů se bude 
vyšetřování řídit touto normou – velmi nebezpečná záležitost

• Analýza rizik

• MAP = jedna z krizových oblastí včetně připravované změny v 
kybernetickém zákoně – POVINNOST hlásit veškeré incidenty



Výběrová řízení

• Nový zákon o veřejných zakázkách

• Zásadní ve vazbě na OP VV

• Zásady styku s MČ

• Vnitřní směrnice



Datové schránky

• Nezbytný a okamžitý úkol

• MS Milíčův dům

• MS Pražačka

• MŠ Jeseniova 4-6,  204

• Waldorfská

• ZS Chmelnice

• ZS Pražačka

• ZS Cimburkova

• ZS Jiřího z Poděbrad 


