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Zápis z 3. setkání pracovní skupiny pro volnočasové 

aktivity MAP II 

11. 4. 2019 16:00 – 19:00 

Přítomní:  

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

Eva Březinová  

 

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

Body jednání: 

1. Úvodní příspěvek odborné manažerky vzdělávání a školství Evy Březinové 

o Veletrhu neformálního vzdělávání v Horních Počernicích 

- Odborná manažerka vzdělávání a školství informovala přítomné o organizačních 

záležitostech přípravy Veletrhu neformálního vzdělávání. Jako vhodný termín konání 

navrhla 1. 9. 2019 (nejlépe už od 9 hodin). Veletrh se z důvodu probíhající stavby 

nemůže konat na obvyklém místě v areálu Chvalské tvrze. Navrhované místo konání je 

na louce u ZŠ Ratibořická.  

- Odborná garantka rozešle informační email. 

 

2. Hlavní příspěvek projektové manažerky Lenky Štikové k Výzvě č. 02_18_071    

- Projektová manažerka podrobně informovala přítomné o Výzvě č. 02_18_071 

Zvyšování kvality neformálního vzdělávání, která byla zveřejněna Řídícím orgánem OP 

VVV.  

- Cílem aktivit projektů této výzvy je zkvalitnění neformálního vzdělávání a vzdělávání 

pracovníků nestátních neziskových organizací i dobrovolných pracovníků 

v neformálním vzdělávání prostřednictvím sdílení zkušeností a vzájemné spolupráce. 

Aktivity budou zaměřeny na využívání nových metod a forem práce s dětmi a mládeží 

tak, aby pracovníci v neformálním vzdělávání získali kompetence zejména pro tyto 

oblasti: polytechnické vzdělávání, projektové metody vzdělávání, praktické využívání 

ICT ve vzdělávání a badatelských aktivitách, inkluze, čtenářská a matematická 

gramotnost atd. 

- Projektová manažerka dále informovala o oprávněných žadatelích, o minimální výši 

výdajů, o typologii nákladů, povinných projektových aktivitách a délce trvání projektů. 

Nejbližší termíny pro podání žádostí jsou 15. 4. a 31. 7. 2019. 
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- Projektová manažerka nabídla možnost konzultace k sestavování rozpočtů projektů (v 

květnu).   

- Pravidla Výzvy včetně průběžných dat uzávěrek příjmu žádostí o podporu jsou 

zveřejněna na webových stránkách MŠMT: http://www.msmt.cz/mladez/vyzva-c-02-

18-071-zvysovani-kvality-neformalniho-vzdelavani 

- Projektová manažerka pošle všem do emailu odkaz na webové stránky MŠMT. 

- Následovala diskuse účastníků s projektovou manažerkou o pravidlech Výzvy. 

 

3. Účastníci PS 

- Na setkání byla přítomna ředitelka rodinného a komunitního centra Mumraj, ředitelka 

Chvalského zámku, učitelka ZŠ Stoliňská, učitelka MŠ U Rybníčku (zároveň zástupkyně 

spolku Borůvkovany), učitelka MŠ Spojenců, zástupce neziskové organizace Neposeda, 

z. ú., zástupkyně Skauta a rodiče dětí.  

 

4.  Úkoly pro členy PS, kteří zastupují volnočasové organizace 

- Do příštího setkání pracovní skupiny:  

- Pročíst SWOT analýzu pro volnočasové aktivity a navrhnout její aktualizaci (viz zápis 

z minulé PS). 

 

- Dlouhodobé úkoly: 

- 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). 

- Navrhnout veletrh nebo výstavu o neformálním a volnočasovém vzdělávání v ČR 

i v zahraničí, které by bylo možné navštívit. 

 

Praha 7. 5. 2019 

Zapsala: Kateřina Langerová, členka RT MAP II 
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