Zápis ze 2. setkání pracovní skupiny pro volnočasové
aktivity MAP II
15. 1. 2019 16:00 – 19:00
Přítomní:
-

realizační tým (RT MAP II): Jana Černoušková, Kateřina Langerová

-

členové pracovní skupiny pro volnočasové vzdělávání (PS): viz prezenční listina

Body jednání:

-

-

-

-

1. Přivítání členů PS facilitátorkou Janou Černouškovou
Jana Černoušková shrnula novinky, které se v projektu udály od posledního setkání
pracovní skupiny. Z projektu MAP je k dispozici od ledna 2019 v Kulturně komunitním
centru rodilý mluvčí z USA (každé úterý od 14:30 do 15:15 pro 1. stupeň
na procvičování komunikačních dovedností a od 15:15 do 16:00 všem žákům
pro individuální konzultace). V rámci projektu MAP je k dispozici také logopedka.
Byla založena nová facebooková stránka "MAP vzdělávání Praha 20", kde budou
k dispozici informace o aktuálním projektovém dění.
Další setkání PS se uskuteční v dubnu.
2. Účastníci PS
Na setkání byla přítomna ředitelka rodinného a komunitního centra Mumraj, ředitelka
Chvalského zámku, učitelka ZŠ Stoliňská, trenérka atletiky TJ Sokol Horní Počernice,
zástupkyně Skauta, rodiče dětí a 2 pedagogové volného času z Domu dětí a mládeže
(DDM).
3. Příležitosti ke zlepšení prezentované členy PS
Družiny by uvítaly volnočasové programy ve svých prostorách (i nepravidelné nárazové
aktivity).
Školky a školní družiny mohou dát do DDM požadavek na konkrétní kroužek nebo i
na nárazové workshopy na zvolené téma (ať školní družiny a školky navrhnou DDM
konkrétní zaměření a témata). Ideálně lze plánovat nyní už od září 2019 dále.
Je třeba obnovit spolupráci Chvalského zámku a školních družin: v rámci předchozího
projektu MAP I probíhala aktivní spolupráce.
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Eva Březinová navrhla možnost pozvat paní vychovatelky ze školních družin (za každou
družinu jeden zástupce) na Chvalský zámek na společné dopolední informační setkání
(workshop), navržený termín je čtvrtek 7. února od 9 hodin. Eva Březinová se ujme
organizace.
Veletrh volnočasových aktivit se z důvodu rekonstrukce nemůže v květnu/červnu
konat na původním místě na Chvalech. Může nastat i varianta, že to nebude možné
ani v září. Další variantou je louka u ZŠ Ratibořická nebo Chvalský zámek (nádvoří a
kočárovna). Varianta Chvalského zámku se bude diskutovat v rámci RT MAP. Zvažuje
se termín květen/červen.
DDM bude mít zápisy na příští školní rok už v květnu.
P. Šimeček z DDM: chybí setkávání učitelů informatiky ze ZŠ a z DDM – mohla by tato
aktivita být začleněna do projektu MAP?
4. Úkoly pro členy PS, kteří zastupují volnočasové organizace
Do příštího setkání pracovní skupiny:
Definovat nabídku konkrétních kroužků a dalších aktivit/služeb, které by mohly být
nabídnuty MŠ, ZŠ a ŠD (součástí nabídky bude rozdělení podle věku dětí, délka trvání
a frekvence aktivity, rozpočet akce včetně typu a výše předpokládaných nákladů).
Pročíst SWOT analýzu pro volnočasové aktivity a navrhnout její aktualizaci (viz bod 5
Různé).
Dlouhodobé úkoly:
Navrhnout veletrh nebo výstavu o neformálním a volnočasovém vzdělávání v ČR
i v zahraničí, které by bylo možné navštívit.
5. Různé
Facilitátorka Jana Černoušková prezentovala SWOT analýzu volnočasových aktivit
z minulého projektu MAP I z ledna 2017. SWOT analýza je k dispozici na webových
stránkách projektu: https://www.pocernice.cz/map-mc-praha-20/

Praha 1. 2. 2019
Zapsala: Kateřina Langerová, členka RT MAP II
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