
Aktuality z KAP a I-KAP

Setkání MAP II Praha 13

On-line 8. února 2021



Děkuji za úžasnou 5ti letou spolupráci
• naše oddělení koncepce a projektů odboru školství MHMP

k 28.2. zaniká, kolegové přecházejí do sekretariátu odboru SML

kolegové by Vám měli poskytovat podporu i na dále

• Petra Martinovská - věcná a odborná oblast projektů

+420 236 00 5909, petra.martinovska@praha.eu
+ 420 773 778 516

• Tereza Štvánová - finanční oblast projektů / zahraniční akvizice

+420 236 00 5218, tereza.stvanova@praha.eu
+420 773 778 517

• Vojtěch Urban - zahraniční akvizice

+420 236 00 5229, vojtech.urban@praha.eu
+420 608 390 861

mailto:petra.martinovska@praha.eu
mailto:tereza.stvanova@praha.eu
mailto:vojtech.urban@praha.eu


Od 1. března se mění na MHMP řízení projektů
nově projekty ke zkvalitňování vzdělávání budou zajišťovat 2 subjekty, 
proto došlo k reorganizačním změnám na odboru SML MHMP 

• Pražský inovační institut (PII)
• příprava a realizace Implementace KAP II. – inovačního I. projektu
• příprava a realizace Akčního plánování – nebo-li KAP III.
• zavádění inovací do vzdělávání

• oddělení sekretariátu a projektů odboru SML
• dokončení projektu KAP
• dokončení projektu Implementace KAP I.
• zajištění metodické podpory školám u podání projektů
• spolupráce při realizaci projektů – souhlas zřizovatele, financování aj.
• příprava, řízení a realizace projektů odboru SML pro školy a školská zařízení
• příprava a realizace Implementace KAP II. – udržovacího II. projektu

• Šablony III pro SŠ a VOŠ, aktivity v PH a CIV, Centrum sdílených praxí pro MŠ a ZŠ

• příprava a realizace Akčního plánování – nebo-li KAP III.
• administrace pro PII: Implementace KAP II. – inovačního projektu
• administrace pro PII: Akčního plánování – nebo-li KAP III.



Podpora I-KAP určená MŠ a ZŠ 

v OBDOBÍ UZAVŘENÝCH ŠKOL

ke zkvalitnění vzdělávání na území Prahy



ROZCESTNÍK je tu nejen pro distanční výuku

• rozcestník se od 1.9. snaží přinášet inspirace pro každodenní využití 
pedagogů i rodičů s výukovými obsahy, webináři a dalšími 
zajímavostmi pro MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ a ZUŠ i DDM: 

http://skoly.praha.eu/88561_ROZCESTNIK-inspirace-nejen-pro-pedagogy

• současně ho aktualizujeme pro Vás 
průběžně, aby byl každý den aktuální

• stávající uspořádání všem nabízí nově 
u každé tematické oblasti i stáhnutí v PDF, 
nebo vytisknutí na tiskárně 

http://skoly.praha.eu/88561_ROZCESTNIK-inspirace-nejen-pro-pedagogy


Zajišťujeme vzdělávání školám „na míru“

• podpora v matematické a čtenářské 
gramotnosti ALE I TROCHU VÍC

• základem je nastavit on-line jednotný výstup 

• kurzy jsou realizovány pro učitele celé školy

• a postup objednání a realizace?
1. ředitel školy nebo pověřený pedagog školy si dohodne den a hodinu začátku školení
2. koordinátor KAP propojí ředitele školy, nebo pověřeného pedagoga propojí s lektorem
3. lektor se spojí s ředitelem školy, seznámí se s standartem školy, tedy jaké softwarové

systémy či programy používají, jak intenzivně se tyto technologie při výuce využívají a
jaké očekávání mají od školení.

4. je možná volba mezi on-line webinářem nebo seminářem ve škole
pokud zvolíte on-line webinář, pak pokračuje následně:

5. lektor pošle řediteli pro učitele internetový odkaz - LINK na kurz
6. ředitel přepošle LINK učitelům do jejich mailových schránek, kteří se zúčastní kurzu
7. pedagogům k přihlášení přes tento LINK stačí přístup k internetu a PC, NTB či jiné 

chytré zařízení, vybavené alespoň s reproduktory (k dotazům pak pokud učitel 
nemá-li mikrofon, bude mít k dispozici chatové okénko).

8. lektor si sám stáhne seznam přihlášených, jako podklad pro prezenční listinu.
9. bude následovat 90 min. zajímavého setkání v on-line prostředí.
10. koordinátor s ředitelem školy domluví parafování prezenčních listin



Únorové vzdělávací webináře zdarma
• 18.2.2021 od 15:00 hod

inovativní nástroje a metody podpory čtenář. gramotnosti pro učitele 2. st. ZŠ

link na přihlášení: https://www.veskole.cz/vzdelavani/detail-aktivni-6452

• 23.2.2021 od 16:00 hod. (bohužel spadající do období jarních prázdnin)

inovativní nástroje a metody podpory matematické gramotnosti pro učitele 2.st. ZŠ
link na přihlášení: https://www.veskole.cz/vzdelavani/detail-aktivni-6450

• 24.2.2021 od 15:00 hod. (bohužel spadající do období jarních prázdnin)

inovativní nástroje a metody podpory čtenář. a matem. gramotnosti pro učitele 1.st.ZŠ
link na přihlášení: https://www.veskole.cz/vzdelavani/detail-aktivni-6449

• obsahy kurzů jsou především prakticky zaměřené. V každém školení jsou zahrnuty:
• příklady dobré praxe
• inovativní metody
• pracovní listy a praktická práce s nimi
• metody hodnocení
• metody aktivace žáků a jejich praktické využití
• materiální a organizační zabezpečení programů pro žáky

https://www.veskole.cz/vzdelavani/detail-aktivni-6452
https://www.veskole.cz/vzdelavani/detail-aktivni-6450
https://www.veskole.cz/vzdelavani/detail-aktivni-6449


Program mobilní polytechnické výchovy pro MŠ/ZŠ
• program můžou MŠ aktuálně od dnešního dne, 8.2. opět využívat
• program může být realizován na zahradě nebo ve škole (tělocvičně či 

v běžné třídě, bez koberce, s přístupem k elektřině a vodě). 
• 90minutový blok tvoří 3 stanoviště x 30minut pro třídu max. 30 dětí; 

každé dítě projde všemi třemi stanovišti a v jeden den je možné 
realizovat více bloků pro více tříd (například od 9,00 do 10,30 1. třída 
a od 10,45 do 12,15 2. třída.) 

• dílny vedou tři mistři, kteří děti seznamují s materiálem, výrobními 
postupy, nástroji, nářadím i řemesly. 

• PolyTechBus má v nabídce víc programů s různým zaměřením na 
řemesla, které si školy můžou navolit podle zájmu. K dispozici jsou: 

výroba bublifuku z drátu / výroba svíčky z parafínových vosků / výroba keramického stojánku na párátka /
výroba dřevěné mozaiky/obrázku v rámečku / sázení květiny do květináče / stavba malé cihlové ohrádky z
minicihel / šití malé hadrové panenky / výroba dřevěného suvenýru (knoflík, korálek apod.) / základy
robotiky s jednoduchou LEGO robotickou stavebnicí (robot Vernie) / sestavení jednoduchého elektrického
obvod 



PolyTechBus - program mobilní polytechnické výchovy vyjel loni do 85 škol     



Od března bude snad možné využívat 
opět kompletní nabídku 

projektů KAP a I-KAP



Expozice v Království železnic je připravena

• interaktivní program polytechnické výchovy pro děti  MŠ a žáky ZŠ

• program lze absolvovat i v rámci volnočasových aktivit - družiny, kroužky, přím. tábory

• aktivita „Poznáváme řemesla a služby, která nás obklopují“ trvá 2 hod.
• je možné si vybírat z 5 okruhů – tzn., že aktivitu můžete absolvovat až 5x
• u 5 okruhů – EPIZOD je možné vybírat z:

 E1 - stavebnictví 
 E2 - strojírenství 
 E3 - služby 
 E4 - veřejný sektor 
 E5 – doprava

• dětem se věnuje proškolený lektor a zábavnou formou je seznamuje s 
profesemi. Jedno z povolání si děti v oddělené místnosti vyzkouší v praxi

• aktivity jsou zabezpečené a realizované v kontextu všech aktuálních nařízení 
• program je přizpůsobený nově i pro MŠ a II. st. ZŠ 
• nově bude zajišťována individuální doprava třídy naším autobusem
• v přípravě pro případné nouzové stavy je nově i verze virtuálního programu



Interaktivního programu pro žáky MŠ a ZŠ se zúčastnilo loni 130 tříd



Pro ZŠ zajišťujeme moderní dílny na SŠ a DDM 
• program dílen pro učitele ZŠ a jejich žáky v prostředí moderních PH 

• nově je zajišťována individuální doprava třídy naším autobusem

• výukový program byl připravován tak, aby mohl být zařazen do předmětu 
Svět a práce, tedy v objemu 20 hod. na pololetí, škola získává obsah pro ŠVP

• absolvovat program lze v pěti 4 hod. modulech 1x za měsíc, nebo ve dvou 
8hod. modulech formou dvou projektových dnů

• PH jsou nastaveny jako běžná výuka dílen a to s nabídkou ½ ročních modulů 
MECHANIKA / ROBOTIKA

• pedagog získá certifikát o absolvování polytechnického vzdělávání a také 
metodický manuál Polytechnických hnízd (min. za 20 hod. účasti), podle 
kterého v případě zájmu si jeho škola bude moci jak vybudovat, tak 
následně realizovat tuto výuku jednoduše sama

• je možné si objednat pro třídu i jako polytechnickou jednorázovou 
aktivitu, (4 hod. modul) na vyzkoušení si zájmu, nebo jako školní akci



Praha má svoji učebnici PH

nyní tak každý učitel získá oporu



Máme 35 nových polytechnických hnízd pro aktivity v mechanice a robotice

za loňský rok, tedy spíš do 29.2. se v nich 
vzdělávalo 65 nových pedagogů ZŠ 
se svými žáky



letos budou k dispozice všechny hnízda kromě SPŠ Na Třebešíně, a nově 
připravovaného PH v DDM P13, ty budou nejdříve až v II. pol. letošního roku

VOŠIS a SŠEMI



Praha 13 bude mít od 1. září své vlastní PH
• Praha 13 bude prvním a pilotním pražským PH, který se buduje ve spolupráci s MČ a MAP 

• mé velké poděkování patří vedení MČ i kolegům z odboru školství MČ P13, 
že s námi do tohoto projektu vstoupili a finančně ho podpořili

• 26.2. končí výběrové řízení na dodavatele vybavení Polytechnického hnízda na Praze 13

• a věřím, že od 1. září bude Vám všem v DDM Stodůlky toto nové PH k dispozici v plné kráse



CIV jsme založili pro společné sdílení
• 15 center CIV zastupuje všechny vzdělávací subjekty KAP s přesahem do MAP:

• vyšší odborné školy
• gymnázia
• střední průmyslové školy, odborné školy i učiliště
• základní i střední školu pro žáky se SVP
• základní uměleckou školu i konzervatoř

• ze 48 učeben těchto center  bude pro společné sdílení v únoru dokončeno 42
• každé centrum bude disponovat min. 8 proškolenými pedagogy – průvodci a dvojicí 

interních lektorů / leaderů CIV
• pro pedagogy zapojených škol je připraven program oborově specifických 

workshopů s cílem najít vhodné cesty k využití technologií a sdílení podkladových 
materiálů pro výuku

• pro zástupce dalších škol je připravován blok otevřených jednodenních akcí s cílem 
představit podrobněji technické možnosti a usnadnit dalším školám rozhodování při 
jejich rozhodování o zaváděných inovacích

• centra budou díky vybavení realizovat i akce na podporu vzdálené a smíšené výuky 



Dokončujeme realizaci konceptu CIV – center setkávání všech pedagogů



K 1. březnu bude dokončeno už 12 center s 42 učebnami  

Více informací k vizi těchto center, které se snažíme stále držet: https://www.rizeniskoly.cz/cz/aktuality/prazsti-ucitele-do-roka-dostanou-nova-centra-kolegialni-podpory-civ-otevreny-clanek.a-3336.html

https://www.rizeniskoly.cz/cz/aktuality/prazsti-ucitele-do-roka-dostanou-nova-centra-kolegialni-podpory-civ-otevreny-clanek.a-3336.html


I-KAP I. Praha v rámci plánování jednotlivých 
aktivit na podporu zkvalitňování digitalizace  
ve školách se stal partnerem Digikoalice

Centra interaktivního vzdělávání Plánované otevření v roce 2020

SPŠ strojnická Otevřeno prosinec 2020

Betlémská 4/287,

Praha 1

VOŠ a SPŠE Františka Křižíka Otevřeno srpen 2020

3x učebny Na Příkopě 16, Praha 1

1x učebna Peckova 2, Praha 8

Gymnázium Na Pražačce Otevřeno září 2020

Nad Ohradou 2825/23

Praha 3

Akademie řemesel Praha - SŠT Otevřeno prosinec 2020

Zelený pruh 1294, 147 08

Praha 4 - Krč

SOU, Praha 4, Ohradní 57 Realizuje se

Ohradní 57, 140 00

Praha 4

SŠ umělecká a řemeslná Otevřeno srpen 2020

Na Výsluní

Praha 10

VOŠ a SOŠ pedagogická a Gymnázium Otevřeno září 2020

Evropská 33

Praha 6

VOŠIS a SŠEMI Otevřeno květen 2020

3x učebna Pacovská, Praha 4

1x učebna Novovysočanská, Praha 9 

SOŠ Jarov Otevřeno listopad 2020

Učňovská 100/1, 190 00 

Praha 9 - Vysočany

Střední škola - COPT Dokončuje se k 15.2.

Poděbradslá 1/179, 190 00

Praha 9 - Vysočany

Centra interaktivního vzdělávání Plánované otevření v roce 2020

SŠ automobilní a informatiky Otevřeno červen 2020

Weilova 1270/4, 102 00

Praha 10 - Hostivař

Základní škola pro zrakově postižené Otevřeno červenec 2020

náměstí Míru 19

Praha 2

Odborné učiliště Vyšehrad Otevřeno říjen 2020

Vratislavova 6/31

Praha 2

Základní umělecká škola Zahajuje se

Trhanovské náměstí 8/129

Praha 10

Konzervatoř a VOŠ Jaroslava Ježka Zahajuje se

Roškotova 1692/4

Praha 4

Na podporu vzdělávání žáků se SVP

Na podporu vzdělávání žáků s talentem



Koordinátoři aktivit pro školy

Ing. Barbora Kafková
kafkova@hkp.cz

+420 739 261 270

Mgr. Daniel Hendrych
hendrych@hkp.cz

+420 703 143 908



Nezapomeňme školy podporovat

v jejich skutečných potřebách



Coronadoba = jiná doba – jiné výzvy – jiné přístupy

komunikace 
a jednotnost

bezpečí přehlednost a 
průhlednost

pevná 
řešení

• žáci i rodiče mají jiná očekávání ve výjimečné situaci 

• i u učitelů se mění jejich přístupy – stupňují se i dobrém i v zlém 



vytvořit elitní tým

připravit „Krizové scénáře“

nastavit komunikační systémy

psychologická podpora a pomoc

Je potřeba podporovat vedení škol víc než jindy  

• řízení škol je potřeba přizpůsobit výjimečnému stavu

• škola se musí řídit, nikoliv vést

• důležitá je role ředitele jako opravdového lídra

• nutná je i viditelná podpora zřizovatele



Děkuji za pozornost a budu se těšit

snad už brzy na osobní setkání

Filip Kuchař
vedoucí odd. koncepce a projektů odboru školství MHMP

filip.kuchar@praha.eu

+420 739 044 375


