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ZÁPIS Z 10. ZASEDÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY VZDĚLÁVÁNÍ HLAVNÍHO MĚSTA 

PRAHY 
 

konaného dne 3. 11. 2020 online formou přes platformu WebEx  
od 10:00 hod do 10:45 hod. 

 
Úvodní slovo pronesl pan radní Vít Šimral, předseda pracovní skupiny vzdělávání, dále předal slovo              
Lence Němcové, místopředsedkyni pracovní skupiny. Paní Němcová představila program,  
 
PROGRAM: 

1. Zahájení 
2. Prezentace Marcely Mertinové - odborné garantky KAP, Davida Janaty - projektového           

manažera IKAP, Lukáše Vohanky - odborného řešitele KAP II 
3. Představení dokumentu Školská inkluzivní koncepce kraje hlavního města Prahy (ŠIKK) -           

David Kohout, Veronika Nürnbergerová 
4. Diskuse k doplněné a aktualizované verzi Krajského akčního plánu vzdělávání v hl. m. Praze              

II (KAP II) 
5. Schvalování dokumentu Krajského akčního plánu vzdělávání v hl. m. Praze II 
6. Závěr 

 
Místopředsedkyně pracovní skupiny oznámila, že je přítomno 28 členů s hlasovacím právem, tj.            
Pracovní skupina vzdělávání je usnášeníschopná. Bylo zahájeno hlasování o programu, pro návrh            
programu hlasovalo 28 členů, nikdo se nezdržel a nikdo nebyl proti. Pracovní skupina vzdělávání              
schválila výše uvedený program. Dále proběhly následující prezentace: 
 

Marcela Mertinová, NPI 

Proběhlo představení webu www.p-kap.cz, byla zdůrazněna důležitost intervencí p-kap v návaznosti           
na propojení KAP a IKAP; bylo zmíněno, že probíhá příprava webinářů např. pro distanční              
vzdělávání - komunikace se školou a veřejností, za účasti Národního úřadu pro kybernetickou             
bezpečnost a Školské inspekce; dále byla zmíněna probíhající dotazníková šetření ke KAP apod.; byly              
zmíněny aktivity NPI na sociální síti LinkedIN (www.linkedin.com).  

David Janata, manažer IKAP 

Došlo ke stručnému seznámení s aktuálním vývojem projektu IKAP I, který je realizován v období               
6/2018 - 5/2021. Bylo vybudováno 34 polytechnických hnízd, v současnosti je řešeno rozšíření o další               
4 třídy; dále probíhá budování 48 moderních multimediálních tříd - centra interaktivní výuky na 15               
školách, polovina tříd je již v provozu a pomáhá zejména při online výuce; rovněž bylo zmíněno, že                 
proběhla součinnost při tvorbě ŠIKK ve spolupráci PII. Na závěr bylo zhodnoceno, že v současnosti,               
vlivem pandemické situace, je aktivní pouze projekt polytechbus - mobilní dílna, která navštěvuje             
mateřské školy (základní školy v současnosti nelze navštěvovat). Další aktivity byly přesunuty do             

http://www.p-kap/
http://www.linkedin.com/


online prostředí. Existuje předpoklad, že vlivem současné pandemické situace pravděpodobně nedojde           
v plném rozsahu k realizaci mezinárodních soutěží.  

David Kohout, hlavní analytik, PII 

Proběhlo představení ŠIKKu, který byl sestaven v souladu se závaznou metodikou MŠMT ČR tj.              
struktura, SWOT analýza, práce s daty apod.. Informace byly sbírány z Pracovních skupin a vlastním               
kvantitativním dotazníkovým sběrem. Do šetření se zapojilo 183 ředitelek/ ředitelů MŠ, 118 ředitelek/             
ředitelů ZŠ  a 74 ředitelek/ ředitelů SŠ a to od 17.6.2020 - 5.7.2020. 

Veronika Nürnbergerová, garant pro oblast vzdělávání, PII 

Došlo k seznámení s výsledky ŠIKK. Tento dokument měl za úkol zmapovat následující problémy -               
selektivita, nerovnost a segregace, a vysvětlit příčiny těchto problémů. Byly vytvořeny pracovní            
skupiny, byla formována hlavní opatření tj. monitorování, sdílení zkušeností, podpora pedagogických           
pracovníků a ředitelů, podpora žáků, podpora asistentů pedagoga, podpora začínajících učitelů,           
snížení zátěže žáků a pedagogických pracovníků, podpora řešení šikany, vytváření vhodných           
podmínek pro žáky a pedagogy. Tato opatření byla zatříděna pro všechny stupně tj. MŠ, ZŠ a SŠ.                 
Dále byla tato opatření rozdělena dle náročnosti na dlouhodobá a krátkodobá.  

Lukáš Vohanka, odborný řešitel KAP  

V rámci prezentace došlo k seznámení s důvody dopracování původního dokumentu KAP II, došlo k               
poděkování subjektům, kteří se podílely na doplnění dokumentu. Nejdůležitější změnou bylo           
dopracování přílohy ŠIKK. Nová verze KAP obsahuje kromě návrhů jednotlivých cílů a opatření             
rovněž i předchozí fáze tj. Analýzu potřeb v území, Analýzu potřeb ve školách a informace z                
Prioritizace potřeb. U některých relevantních aktivit byly mezi zapojené subjekty doplněny ZŠ, byly             
dopracovány aktivity týkající se podpory dětí a žáků cizinců/s odlišným mateřským jazykem. U             
některých aktivit byl prodloužen termín realizace.  

Paní Lenka Němcová otevřela diskuzi formou dotazů přes chat, i po opětovném vyzvání nebyly              
položeny žádné dotazy.  
 
Bylo zahájeno hlasování o schválení dokumentu KAP II HMP. Pro návrh hlasovalo 28 členů, nikdo se                
nezdržel a nikdo nebyl proti.  
 

Pracovní skupina vzdělávání schvaluje dokument KAP II HMP a doporučuje 
dokument ke schválení Radě a Zastupitelstvu HMP. 

  
10. zasedání PsV bylo zakončeno v 10:45 paní Lenkou Němcovou, místopředsedkyní pracovní            
skupiny. Příští 11. zasedání proběhne orientačně v polovině roku 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Prezenční listina členů PsV 
Datum 3.11.2020, 10:00 hod 

 

id Instituce Jméno a příjmení 

1 Asociace ředitelů gymnázií – Praha PhDr. Renata Schejbalová 

2 Asociace ředitelů základních škol ČR Mgr. Bc. Václav Hlinka 

3 Asociace speciálních pedagogů PaedDr. Stanislav Drbout 

4 Asociace středních obchodních akademií České republiky Mgr. Richard Žert 

5 Asociace středních průmyslových škol ČR Ing. Jiří Zajíček 

6 Asociace vyšších odborných škol Ing. Marcela Davídková, Ph.D. 

7 Asociace základních uměleckých škol ČR Luboš Lisner 

8 České vysoké učení technické Ing. Boris Šimák 

9 Dopravní podnik hl. m. Prahy Ing. Simona Pešťáková 

10 Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy Ing. Mgr. Libor Bezděk 

11 Hospodářská komora hl. m. Prahy Ing. David Janata 

12 Institut plánování a rozvoje Hlavního města Prahy RNDr. Michal Navrátil 

13 Místopředseda Pracovní skupiny Vzdělávání Mgr. Lenka Němcová 

14 Odborný garant KAP NPI ČR Ing. Mgr. Marcela Mertinová 

15 Odboru Fondů EU MHMP Martina Vošvrdová 

16 Pražský inovační institut, z.ú. Mgr. David Kohout 

17 Předseda Pracovní skupiny Vzdělávání PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D. 

18 Předsedkyně výboru pro výchovu a vzdělání Ing. Mariana Čapková 

19 Realizační tým KAP - hlavní manažer Ing. Lukáš Vohanka 

20 Realizační tým KAP - koordinátor tvorby KAP Soňa Knoflíčková 

21 Realizační tým KAP - odborník na komunikaci se školami Ing. Bc. Filip Kuchař 

22 Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska Mgr. Radim Jendřejas 

23 Sdružení učňovských zařízení Přemysl Veselý 

24 Společnost pro předškolní výchovu Věra Jakoubková 

25 Vysoká škola ekonomická Ing. Daniela Slušová 

26 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Milan Jahoda 

27 Výzkumný ústav práce a sociálních věcí ČR Mgr. Pavlína Šťastnová 

28 Zástupce vybraných učitelů PaedDr. Ivana Nechvátalová 


