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Vypořádání připomínek 
k Návrhu aktivit pro zařazení do akčního plánu MAP na školní rok 2019/2020 

 

Č. Aktivita Připomínka Připomínkující Způsob 
vypořádání 

Komentář 

1 04 Přenos 
dobré praxe 

Proč nemůže být tato aktivita 
otevřená i dalším školám (mimo 
ty vyjmenované v aktivitě)? 

Veronika 
Mallatová 
Bartošová 

Nerelevantní Z popisu je zřejmé, 
že aktivita je 
otevřená i dalším 
školám, výslovně je 
uvedeno „ZŠ a MŠ 
Prahy 11“ a v 
závorce následuje 
výčet škol, které 
dosud projevily 
zájem. 
Doporučujeme 
kontaktovat 
realizátora pro další 
informace. 

2 17 Kroužek 
technické 
tvořivosti 

Byly osloveny všechny školy, 
zda se chtějí zapojit? Např. do 
naší se nedostalo.  Chceme se 
přidat. 

Veronika 
Mallatová 
Bartošová 

Akceptováno K aktivitě se budou 
moci přihlásit školy, 
které se zaváží 
k realizaci kroužku. 

3 06 
Počítačové 
soutěže 

Osobně nepovažuji formu 
soutěže a soutěžení a 
porovnávání dětí mezi sebou za 
dobrý způsob, jak rozvíjet 
cokoliv. Ti, kteří již umí, se nic 
moc nového nenaučí, ti kteří 
neumí, rozhodně nebudou 
motivování k tomu "dohnat 
mezery" jen proto, že v nějakém 
srovnání zjistili, že jsou oproti 
ostatním "hloupější".  
K posílení rozvoje klíčových 
kompetencí žáků v oblasti IT 
bych viděla jako mnohem lepší 
formu například práci na 
projektech - třeba vytváření 
pozvánek na nějakou akci, 
ideálně pořádanou přímo žáky, 
doplňování encyklopedie 
Wikipedia, vlastní microsite na 
nějaké zajímavé a neobvyklé 
téma, vytvoření powerpointové 
prezentace na téma z jiného 
předmětu (namísto klasického 
psaného referátu) apod. - 
ideálně provázané s jinými 
předměty a projekty v nich. 
Pokud už soutěž, tak nějaká 
kreativní ve smyslu vytvoření 
"nejhezčí" šablony pro školu pro 

Ivana 
Hovorková 

Nerelevantní Připomínka bez 
návrhu 
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různé akce (kritéria hodnocení 
musí být známa předem) nebo 
ve smyslu která třída vytvoří 
více nových hesel na Wikipedii, 
komplexněji zpracuje nějaké 
téma do podoby webu, 
naprogramuje zábavnější 
vystoupení robotů apod.   

4 10 Šifrovací 
hra pro 
žáky 2. 
stupně ZŠ 

Šifrovací/úniková nebo i jiná 
hra, navíc týmová a s využitím 
technologií, to je podle mě 
výborný způsob jak učit děti 
spoustě věcí na jednou - 
komunikovat, spolupracovat, 
hledat informace, hodnotit je, 
používat, rozdělit si práci, 
identifikovat své silné a slabé 
stránky apod.  a to na věcech, 
které jsou dětem blízké a 
vlastní. A to i přesto, že 
předpokládám, že hra bude 
zároveň i soutěží, kde nutně 
vznikne nějaké pořadí týmů. 

Ivana 
Hovorková 

Nerelevantní Připomínka bez 
návrhu 

5 Obecná Po prostudování materiálů 
nemám připomínek. 

Jiří Dušek 
NIDV - SRP, 
konzultant MAP 
II 
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