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Zápis ze společného setkání pracovních skupin MAP II 

24. 10. 2018 16:00 – 19:00 

Přítomní:  

- realizační tým (RT MAP II): Monika Brzkovská, Eva Březinová, Jana Černoušková, 

Kateřina Langerová, Marcela Pohanová, Terezie Svobodová, Lenka Štiková 

- Omluveni: 0 

 

- členové pracovních skupin (PS): viz prezenční listina 

Body jednání: 

1. Přivítání a představení členů RT MAP II a jejich pozic členům pracovních skupin 

 

2. Prezentace projektové manažerky Lenky Štikové  

 - základní informace o projektu (délka trvání, cíle, rozpočet, organizační struktura 

partnerství v MAP II, složení Řídícího výboru a jeho 1. zasedání 4. 10., popis 

projektových aktivit, frekvence monitorovacích zpráv – průběžné zprávy o realizaci 

projektu 1x za 6 měsíců) 

 

 - podrobná charakteristika náplně jednotlivých pracovních skupin (4 povinné PS – 

financování, čtenářská a matematická gramotnost, rovné příležitosti a 1 nepovinná PS 

pro volnočasové aktivity) 

 

 - oznámení termínů konání PS do konce roku 2018 (v Kulturně komunitním centru, 

budova Knihovny Horní Počernice, Náchodská 754):  

19. 11. od 17 hodin PS pro volnočasové aktivity 

20. 11. od 17 hodin PS pro rozvoj matematické gramotnosti 

27. 11. od 17 hodin PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti 

4. 12. od 17 hodin PS pro rovné příležitosti 

11. 12. od 17 hodin PS pro financování 

 

3. Představení členů PS a jejich představ o realizaci projektu MAP II 

- na společném setkání PS byli přítomny paní učitelky (ze ZŠ Ratibořická, ZŠ a MŠ 

Spojenců, ZŠ Stoliňská, FZŠ Chodovická a MŠ Chodovická) a vychovatelky (ze ZŠ 
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Ratibořická, ZŠ Spojenců a ZŠ Stoliňská), rodiče dětí, zástupkyně Rodinného 

a komunitního centra Mumraj, zástupkyně Skautu a zástupci Domu dětí a mládeže. 

 

- naprostá většina členů se účastnila i první roční fáze MAP, kde měli různí aktéři 

z oblasti vzdělávání možnost si v pracovních skupinách vyměňovat názory 

a zkušenosti a uvádět argumenty ve prospěch svých postojů a myšlenek. To bylo 

na setkání hodnoceno velmi kladně. Dále bylo oceněno obohacení programu školní 

družiny a setkávání aktérů působících v neformálním vzdělávání v rámci realizace 

první fáze MAP.  

Aktéři jsou pozitivně motivováni pro další rozvoj MAP. Na setkání byly velmi příznivě 

hodnoceny nové aktivity v rámci MAP II: činnost logopedky i rodilého mluvčího 

pro výuku angličtiny. 

- shrnutí diskutovaných oblastí, které by mohly být řešeny prostřednictvím MAP: 

- zájem o téma čtenářské i matematické gramotnosti  

- pořádání více volnočasových akcí a větší publicitu pro ně; vytvoření společného 

kalendáře všech vzdělávacích akcí v Horních Počernicích, aby se akce nedublovaly; 

ucelenější nabídka volnočasových akcí; zamyslet se nad tím, které volnočasové 

aktivity v HP chybí 

- nákup licencí MS Office pro školy  

- Mumraj nabízí předávání zkušeností s Montessori pedagogikou 

- problematika inkluze ve vzdělávání a jak ji prakticky řešit; chybí asistenti ve školách  

- výuka dětí (cizinců), které dobře neovládají český jazyk (včetně komunikace s rodiči 

těchto dětí),  

- výuka dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí;  

- intenzivnější komunikace MŠ a ZŠ na téma přípravy předškolních dětí na školní 

docházku 

- výuka finanční gramotnosti už na 1. stupni ZŠ (formou pro děti srozumitelnou a 

zábavnou) 

- přechod dětí z 1. na 2. stupeň ZŠ 

 

4. Rozdělení do 5 pracovních skupin  

 

Praha 26. 10. 2018 

Zapsala: Kateřina Langerová, členka RT MAP II 
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