HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
PRACOVNÍ SKUPINA VZDĚLÁVÁNÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V HL. M. PRAZE
PROJEKT CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000289
ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY VZDĚLÁVÁNÍ HLAVNÍHO MĚSTA
PRAHY
konaného dne 29. 8. 2018 od 13:00 ve Velkém Radničním klubu na Staroměstské radnici,
Staroměstské náměstí 1, Praha1, 3. patro
Přítomní členové/náhradníci členů (21/41):
Mgr. Nina Bořkovcová, Ing. Marcela Davídková, CSc., Martin Dobeš, Mgr. Radim Jendřejas,
ak. mal. Bohumír Gemrot, Mgr. Matouš Homola, Prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc, Mgr.
Zdeněk Kostříž, Mgr. Jaromíra Kotíková, Mgr. Bc. Filip Kuchař, Ing. Drahoslav Matonoha,
Ing. Mgr. Marcela Mertinová, Mgr. Lenka Němcová, Mgr. Anna Poláčková, PhDr. Věra
Prokopová, Ing. Mgr. Irena Ropková, PhDr. Ivana Shánilová, Ph.D., Ing. Boris Šimák, Václav
Špryňar, Přemysl Veselý, Mgr. Filip Zeman, Mgr. Richard Žert.
Nepřítomní členové (20):
Prof. Ing. Zdeněk Bělohlav, CSc., Ing. Mgr. Libor Bezděk, PaedDr. Stanislav Drbout, Eva
Dvořáčková, Mgr. Bc. Václav Hlinka, Pavel Hulák, PaedDr.Věra Jakoubková, Ing.arch. Ivana
Kubáková, Jan Lebeda, Ing. Patrik Nacher, Mgr. Martin Procházka, Silvie Pýchová, Ing.
Miloš Rathouský, PhDr. Michal Řezáč, Mgr. Jana Ságlová, PhDr. Renata Schejbalová, Bc.
Jiří Stárek, Mgr. Petr Uherka, Prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D., Ing. Jiří Zajíček.
Přítomní hosté (3):
Bc. Petr Zamazal, Mgr. Pavel Dvořák, Vojtěch Urban
Tajemník PSV: Ing. Petr Kulhavý
1. bod programu – Úvodní slovo
Zasedání bylo zahájeno ve 13:05h úvodním vystoupením předsedkyně Pracovní skupiny
Vzdělávání, paní Mgr. Ing. Ireny Ropkové. Paní předsedkyně přivítala všechny zúčastněné na
6. zasedání Pracovní skupiny Vzdělávání hl. města Prahy (PSV) a dále představila vybrané
členy PSV sedící v čele stolu: paní Mertinovou, odbornou garantku Krajského akčního plánu
(KAP), místopředsedkyni PSV, ředitelku odboru SML MHMP paní Mgr. Lenku Němcovou a
hlavního manažera KAP, pana Mgr. Filipa Zemana. Následně konstatovala, že je přítomna
nadpoloviční většina členů PSV a Pracovní skupina Vzdělávání KAP je tak usnášeníschopná.

Usnesení č. 01/2018/PSV-6: Pracovní skupina Vzdělávání hlavního města Prahy bere na
vědomí zprávu o počtu přítomných členů / náhradníků členů a konstatuje svoji
usnášeníschopnost.
Následně paní předsedkyně představila program jednání PSV:






Informace k aktivitám školství na území hl. města Prahy (přednese předsedkyně PSV,
paní Ropková)
Aktuality týkající se spolupráce KAP s projektem P-KAP (přednese odborná garantka
KAP, paní Mertinová)
Seznámení s průběhem realizace a naplňováním cílů KAP 1 (přednese hlavní manažer
KAP, pan Zeman)
Aktuality k realizaci projektu I-KAP (přednese vedoucí oddělení koncepce a projektů
odboru SML MHMP, pan Kuchař)
Závěr

2. bod programu – Informace k aktivitám školství na území hl. města Prahy
Paní předsedkyně seznámila všechny zúčastněné s novinkami a termíny akcí, které se
uskuteční především v průběhu září.
Dále uvedla, že je realizována Podpora odborného vzdělávání, což je projekt do roku 2020.
Poděkovala všem zúčastněným za jejich aktivní práci v PSV - prostřednictvím realizace
projektů KAP a I-KAP tak přispívají k čerpání prostředků z fondů EU na rozvoj školství
v hlavním městě Praze.
Ohledně novinek a termínů paní předsedkyně uvedla následující:








27. září 2018 proběhne tradiční imatrikulace žáků prvních ročníků oborů vzdělání
s výučním listem ve Smetanově síni Obecního domu.
V termínu 22. 11. – 24. 11. 2018 se uskuteční již 23. ročník veletrhu pražských škol
Schola Pragensis.
30. května 2018 proběhl na Staroměstském náměstí maraton Základních uměleckých
škol; v plánu je jeho realizace i na jaře 2019.
Byl vyhlášen druhý ročník ankety Pražský učitel, v rámci kterého mohou školy
podávat návrhy na ocenění nejlepších pedagogů ze škol.
Z rozpočtu hl. města Prahy dochází v současné době k historicky nejvyššímu objemu
investic do budov a vybavení škol. Celkový objem finančních prostředků v rozpočtu
hl. města Prahy, určený pro oblast školství, dosáhne v roce 2018 hodnoty více než 850
mil. Kč. Investice do školství se budou i nadále zvyšovat.
Na 16 základních uměleckých školách pokračuje Akademie kultury a umění pro
seniory. 5 z těchto škol zahajuje letos další střídavý cyklus. Akademie se může ročně
účastnit až 1 000 seniorů.

Paní předsedkyně následně předala slovo paní Mertinové, odborné garantce KAP Praha, která
informovala o spolupráci KAP s projektem P-KAP.

3. bod programu – Spolupráce KAP s projektem P-KAP a aktuality
Paní Mgr. Ing. Marcela Mertinová v úvodu svého vystoupení poděkovala za výborný
výsledek v oblasti investování prostředků do pražských škol. Uvedla, že aktivně navštěvuje
školy a pomáhá jim tak vytvářet školní akční plány.
Dále zúčastněným představila prezentaci, připraveno pro týmy KAPů ve všech krajích ČR:
















Ve školách v hlavním městě Praze bylo prozatím vytvořeno 81 dokumentů; 2 školy se
rozhodly odvolat Plány aktivit, neboť jsou velmi umělecky specifické a zjistily, že
některé oblasti nemohly zvládnout.
V průběhu prázdnin se ozývaly soukromé školy s cílem vytvořit své Plány aktivit.
Inspirací jim byla návštěva www stránek Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy.
MŠMT připravilo pro školy na rok 2019 Šablony II. Šablony I. by měly končit 29. 2.
2020, tzn. mezi Šablonami I. a II. bude přesah.
Hlavní město Praha dostalo k dispozici celkem 170 mil. Kč, z nichž vyčerpalo 120
mil. V Šablonách I. tak zůstalo nedočerpáno celkem 50 mil. Kč.
MŠMT uveřejnilo na stránce https://www.youtube.com/watch?v=0a8qUz2OLL4
video-návod, jehož účelem je podpora motivace škol k zapojení do Šablon II. na
období 2019 – 2020. Jedná se o výzvu č. 042, která již běží, do které není možno se
přihlásit a která bude končit v roce 2020. Tato informace je zveřejněna na www
stránkách MŠMT v sekci Fondy EU.
Paní Mertinová bude v rámci projektu P-KAP i nadále pracovat se školami na
Školních akčních plánech ve smyslu evaluace a úprav k dalšímu znění č. 2. Tento
proces bude srovnávat Dotazník č. 1 a Dotazník č. 2 a dělat z něj výstupy, které budou
školy charakterizovat po stránce posunu.
Školy, jejichž ŠAP bude mít schvalovací doložku udělenou k příslušnému datu, získají
finanční zvýhodnění pro realizaci svých projektů v rámci Šablon II.
Na základě revize Šablon I. na stránkách MŠMT lze konstatovat, že žádná Šablona
žádné školy nebyla odmítnuta jako nepřijatá, tzn. čerpaná částka v Šablonách I. ve
výši 120 mil. Kč měla 100% úspěšnost.
Projektový tým vypracoval v oblastech intervencí videometodiku, která je k dispozici
na stránkách Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV) pod projektem P-KAP.
Školy se mohou účastnit Šablon II. i bez Školního akčního plánu, ale nebudou v tomto
případě moci získat bodovou bonifikaci.

Ve své druhé prezentaci paní Mertinové představila Pracovní materiál MŠMT pojednávající o
Šablonách II.
Paní Mertinová následně poděkovala za pozornost a předala slovo paní předsedkyni PSV
Ropkové. Paní předsedkyně se zúčastněných dotázala, zdali má někdo k prezentaci nebo
k realizaci aktivit nějaké dotazy. Pan Jendřejas, zastupující Sdružení soukromých škol Čech,
Moravy a Slezska, poděkoval paní Mertinové, paní předsedkyni i paní místopředsedkyni PSV
za impuls, který přišel ze strany PSV v roce 2017. Na základě této aktivity PSV se tak
uskutečnil motivační seminář, jenž pomohl zapojit do aktivit rovněž i privátní školy
v hlavním městě Praze. Konstatoval, že Dotazníky č. 1 byly na konci roku 2015 a školy z nich
nebyly příliš nadšené. Věří, že Dotazníky č. 2 budou pro školy lépe uchopitelné. Dále uvedl,

že existují soukromé školy, které ŠAPy mají a budou tak zvýhodněné v rámci Šablon č. 2.
Jako příklad uvedl školu Trojské gymnázium, kterou řídí, a pro kterou by bodové bonifikace
mohly znamenat až o 70 % více finančních prostředků než ze Šablon I.
Paní předsedkyně PSV dále předala slovo panu Filipu Zemanovi, hlavnímu manažerovi KAP
Praha, aby seznámil všechny zúčastněné s průběhem realizace a naplňováním cílů KAP1.

4. bod programu – Seznámení s průběhem realizace a naplňováním cílů KAP1
Pan Zeman ve své prezentaci informoval zúčastněné o tom, co nejdůležitějšího se odehrálo
v projektu KAP 1 za uplynulých 8 měsíců a dále představil plán další realizace aktivit KAPu
v hlavním městě Praze:














KAP 1 končí v červnu 2019, tzn. zbývá ještě necelý rok k naplnění dílčích cílů KAP
v rámci jednotlivých intervencí. Přibližně 80 % aktivit KAP je již nyní naplněno
Pod vedením pana Kuchaře, vedoucího oddělení koncepce a projektů SML MHMP, se
uskutečnily dvě inspirativní cesty pro ředitele pražských středních a vyšších
odborných škol. První cesta v lednu 2018 vedla na veletrh BETT do Londýna a byla
zaměřená na využívání nejmodernějších interaktivních metod při výuce. V únoru 2018
pak následoval veletrh DIDACTA v Hannoveru, orientovaný na aktuální trendy a
směry ve školství v rámci přípravy realizace projektu I-KAP.
V prezentaci jsou příklady dvou workshopů, z nichž jeden se odehrál na Gymnáziu
Arabská. Tento workshop se jmenoval „Svátky jara oslavíme společně“. Druhý
workshop se odehrál na gymnáziu Budějovická a jmenoval se „Inkluze z pohledu
pedagoga“. O tyto akce byl velký zájem a zúčastnilo se jich přibližně 150 lidí.
Na jaře tohoto roku byl spuštěn oficiální web KAPu (www.kap-praha.cz). Na tomto
webu jsou k dispozici veškeré informace k projektu a k aktuálně konaným akcím.
S podporou KAPu byla v květnu 2018 zahájena činnost Centra kariérového
poradenství na Gymnáziu Na Zatlance. Druhá aktivita, jež se týkala kariérového
poradenství, byla realizována v červnu 2018 na Akademii řemesel – Zelený pruh, kde
proběhlo školení kariérových poradců ze základních škol a vyšších odborných škol.
Toto školení bylo tematicky zaměřené na problematiku předčasných odchodů ze
vzdělávání.
Zde, ve Velkém Radničním klubu na Staroměstské radnici proběhlo 20. 6. 2018
jednání u kulatých stolů, kterým byl naplněn jeden z dílčích cílů KAPu. Jednalo se o
vytvoření Rámce pro systematickou podporu kariérového poradenství ve školách
v hlavním městě Praze.
Realizační tým KAP Praha bude i nadále řídit naplňování zbývajících aktivit KAP 1, a
to napříč intervencemi. Souběžně s naplňování cílů KAP 1 bude realizační tým
pracovat i na vzniku KAP 2, který bude následovat po realizaci KAP 1 a bude probíhat
až do června 2021.
Mezi nejnověji připravované aktivity, které nás nyní čekají, patří seminář „Jak se
chovat v kyberprostoru“, který proběhne 12. 9. 2018 na Vyšší odborné škola
informačních studií a Střední škole elektrotechniky, multimédií a informatiky.
Celková kapacita tohoto semináře je 70 míst.



Pan Zeman ukončil své vystoupení informací o to, že v říjnu 2018 proběhne
dotazníkové šetření ze strany Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV).

Paní předsedkyně PSV se zeptala, jestli má někdo nějaké dotazy nebo připomínky a předala
slovo panu Filipu Kuchařovi, vedoucímu oddělení koncepce a projektů odboru SML MHMP,
aby seznámil všechny zúčastněné s aktualitami k realizaci projektu I-KAP.

5. bod programu – Aktuality k realizaci projektu I-KAP
Pan Mgr. Bc. Filip Kuchař shrnul informace k projektu I-KAP a poděkoval všem, kdo se
KAPu a I-KAPu v hlavním městě Praze aktivně účastní.











Uvedl, že Oddělení koncepce a projektů SML MHMP podporuje kromě aktivit KAPu
i MAPy a jejich realizátory, jimiž jsou Městské části hl. m. Prahy; řídí čtyři
projektové týmy u dlouhodobých projektů, zajišťuje synergii a propojenost u všech
projektů a podporuje školy nejen své, ale i ostatních zřizovatelů
V roce 2017 bylo iniciováno 112 projektů. Oblastí, kde se příliš nedařilo, byl Operační
program Praha – pól růstu. Ze žádostí za 120 mil. Kč se Oddělení koncepce a projektů
podílelo na 106 mil. Kč v OP VVV. V OP PPR byly podány projekty zaměřené na
inovace za 58 mil. Kč. V OP VVV byl podán a následně úspěšně zahájen projekt IKAP s rozpočtem 261 mil. Kč. V roce 2017 byly v souhrnu podány žádosti za 574 mil.
Kč.
V roce 2018 bylo iniciováno 71 projektů. V programu Erasmus + jsou pro školy HMP
projekty za 260 mil. Kč.
V oblasti zahraniční spolupráce se oddělení koncepce a projektů zapojilo do Pracovní
skupiny Vzdělávání EUROCITIES. 7. 11. 2018 proběhne další setkání v Amsterdamu.
Přínosy jsou již viditelné a dvěma školám z Prahy již bylo zprostředkováno
partnerství. Jedná se o Masarykovu střední škola chemickou a Střední průmyslovou
škol zeměměřickou. Snahou je využít zahraniční spolupráci i v rámci KAPu a MAPu.
Městská část Prahy 16 vyvinula aktivitu směrem k zapojení ředitelů tamních škol
k účasti na poznávacím autobusu do Osla.
Přišla nabídka od projektu XARXA, která představuje zahraniční spolupráci měst při
odborných mobilitách žáků a učitelů pro své školy. Města garantují možnost odborné
praxe. Výhodou je, že pokud školy nemají peníze na odborné mobility z Erasmu,
vymění si stejný počet žáků a učitelů a zajišťují náklady na své straně. Po souhlasu
Rady hlavního města Prahy bude návrh na připojení schvalovat 6. 9. 2018
Zastupitelstvo hlavního města Prahy. Vedení projektu XARXA má již naplánovanou
návštěvu Prahy na konec září 2018, aby provedlo kontrolu odborných pracovišť.
Implementace KAP (I-KAP) je projekt, který vznikl s účelem realizace těch aktivit
KAPu, pro něž jsme nenašli jiné finanční zdroje z jiných výzev.
o Základní témata, která budou v rámci I-KAPu realizovaná, jsou polytechnické
dílny. První polytechnická dílna již byla vytvořená u předsedkyně přípravného
výboru, paní Davídkové, ředitelky Vyšší odborné školy informačních služeb a
Střední školy elektrotechniky, multimédií a informatiky. Tato dílna byla
představena během května a června 2018 městským částem a ředitelům škol.
Do 17. 9. 2018 probíhá 5 nadlimitních výběrových řízení v plánovaném
rozsahu 45 mil. Kč.















o Další program, který se bude realizovat, je interaktivní program pro žáky
polytechnické výchovy pro žáky prvního stupně základních škol, v rámci
kterého žáci budou poznávat řemesla. Návrh výběrových řízení je v
současnosti na konzultaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
o Pro žáky mateřských a základních škol bude vyzkoušen pilotně polytechnický
autobus, který by zajížděl do vzdálených škol. Návrh výběrových řízení je v
současnosti na konzultaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
o Nadstavbové kroužky budou realizovány partnerem I-KAPu, Hospodářskou
komorou hl. města Prahy ve spolupráci se školami.
Další částí projektu I-KAP jsou Centra interaktivní výuky (CIV), což bude obnášet
vybavení 44 odborných učeben předních aktivních škol. Bude dokončena studie
proveditelnosti CIV, která bude obsahovat vybrané, popsané a zakreslené místnosti. V
září bude návrh výběrového řízení konzultován na Ministerstvu školství, mládeže a
tělovýchovy a následně bude vyhlášen. Na projekt CIV je v I-KAP vyčleněno 144 mil.
Kč.
Měl by vzniknout školský portál propojující školy, zřizovatele i neziskové organizace,
zahrnující oblast výuky i odborných aktivit. Spuštění portálu ve zkušebním provozu se
očekává od 1. 9. 2019.
Další aktivitou I-KAPu budou workshopy a TOP Kempy s odborníky z praxe. Byly
pilotně vyzkoušeny Hospodářskou komorou se školami. V říjnu 2018 se budou
upřesňovat témata, na která budou tyto workshopy zaměřeny.
Další realizovanou aktivitou je soutěž Sollertia - mezinárodní dovednostní soutěž,
jejímž principem je přímé porovnání výkonu žáků a odborníků z praxe. V září 2018
budou stanoveny tři obory pro soutěže a také harmonogram. V rámci soutěže budou
probíhat tři kola - krajské, národní a mezinárodní.
Podpora inkluze zahrnuje podporu matematické a čtenářské gramotnosti ve spolupráci
s KAP Praha. V září 2018 budou s řediteli škol projednána vhodná témata pro
výběrové řízení a následně budou vyhlášeny poptávky.
o Dále proběhne tvorba školské inkluzivní koncepce kraje. Dokončuje se
koncepce pedagogicko-psychologických poraden, která bude součástí
inkluzivní koncepce kraje. Dne 19. 9. 2018 na Hospodářské komoře proběhne
krajské setkání za účelem výměny informací a sdílení praxe při přípravě
inkluzivních koncepcí krajů ČR.
o V říjnu 2018 bude realizován inspirativní autobus za účelem poznání
německého inkluzivního systému.
Memorandum na podporu inovací ve vzdělávání: v rámci memoranda jsou nabízeny
až na 1 rok licence zdarma u vybraných vzdělávacích programů.
Dále se připravují venkovní (sezónní a celoroční) učebny v 9 školách.
Workshopy propojující pedagogy: začíná se leadership a mentoring pro ředitele. Od
října 2018 začíná pilotní leadership pro prvních 20 ředitelů. V rámci leadershipu bude
probíhat sdílení zkušeností s Antwerpami.

Následně reagoval pan Přemysl Veselý, zastupující Sdružení učňovských zařízení
s poznámkou, že o polytechnická hnízda je nesmírný zájem a že je to velmi důležitý projekt.
Je třeba, aby se zapojilo více škol. Dále poznamenal, že Sollertia brzy „narazí“ a že
Hospodářská komora bude muset pomoci v hledání nové vize soutěže. Ta stávající spočívá
v tom, že žáci soupeří s odborníkem z praxe. Problémem posledních let však bývá, že tito

odborníci jsou žáky škol poráženi - jedná se o truhláře, zámečníky či elektrikáře. Bude tedy
třeba podpora při hledání nových odborníků.
6. bod programu - Závěr
Paní předsedkyně konstatovala, že byl vyčerpán program zasedání. Uvedla, že další jednání
Pracovní skupiny Vzdělávání se plánuje v závěru roku 2018. Do té doby budou účastníci PSV
dostávat pozvánky na různé workshopy a další aktivity, které se uskutečňují v rámci KAPu.
Účastníci PSV mohou sledovat nové webové stránky KAPu. Do 10 pracovních dnů obdrží
účastníci zápis ze zasedání.
Na závěr paní předsedkyně poděkovala všem za práci v Pracovní skupině Vzdělávání a za
práci v minitýmech a ukončila zasedání ve 14:10h.
Zapsal: Ing. Kulhavý
Schválila: Ing. Mgr. Ropková
Zápis rozeslán dne: 12.9.2018
Připomínky k zápisu lze uplatnit nejpozději: 26.9.2018

