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Zápis z 4. setkání pracovní skupiny MAP II 

pro financování 

17. 10. 2019 14:00 – 17:00 

Přítomní: 

- realizační tým (RT MAP II): Eva Březinová  

 

- členové pracovních skupin (PS): viz prezenční listina 

Body jednání: 

1. Přivítání členů PS Evou Březinovou  

 

- informace z jiných PS MAP II 

 

2. Dotazníkové šetření v základních a mateřských školách 

 

- na začátek června proběhlo dotazníkové šetření mezi zákonnými zástupci žáků škol 

na území MČ Praha 20, s realizací pomáhala firma Výzkumy Soukup 

- šetření proběhlo online 

- výsledky za celou městskou část budou k dispozici na webu MČ Praha 20 

- s výsledky jednotlivých škol budou seznámeni ředitelé na jednotlivých setkáních se 

zástupci RT, termíny si ředitelé domluví individuálně 

 

3.   Analýza potřeb škol v území MČ Praha 20 

      -     na individuálních setkáních mezi RT a řediteli proběhne i diskuze a nastínění potřeb 

jednotlivých škol v MČ Praha 20 

            Reflexe bude zpracována v následujících tématech: 

- čtenářská gramotnost a rozvoj potenciálu každého žáka 

– matematická gramotnost a rozvoj potenciálu každého žáka,   

– rozvoj potenciálu každého žáka v jiných oblastech,   
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– další potřeby rozvoje škol.   

V každém z témat škola analyzuje:   

– co proběhlo dobře,   

– v čem byla škola úspěšná,   

– v čem by se mohla zlepšit,   

– v čem potřebuje pomoci, aby se mohla zlepšit 

4.  ŠIKK – Školní inkluzivní koncepce kraje 

        -   členové PS byli informování, že p. Kuchař již nemá na starosti agendu ŠIKK (dle jeho         

            sdělení na ŘV MAP II MČ Praha 20 dne 10. 10. 2019) a výsledky                       

            šetření, které magistrát prováděl, by ředitelům měly být zaslány do konce října, zatím  

            jiné informace o zpracování koncepce nemáme 

                                                                                                                                                               

5.  Úkoly pro členy PS 

- Opět se zamyslet a navrhnout odborná témata pro workshopy (např. školení na téma 

inkluze i konkrétního školitele); výjezdy pro pedagogy  

 

 

  

Praha 17. 10. 2019 

Zapsala: Eva Březinová, členka RT MAP II 

 


