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Zápis ze 4. setkání pracovní skupiny pro volnočasové 

aktivity MAP II 

23. 10. 2019 16:00 – 19:00 

Přítomní:  

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

 

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

Body jednání: 

1. Úvodní slovo facilitátorky Jany Černouškové a odborné manažerky vzdělávání 

a školství Evy Březinové 

- Eva Březinová informovala přítomné o průběhu konání Veletrhu neformálního 

vzdělávání dne 2. září, všechny hornopočernické spolky se zúčastnily. Termín akce 

vyhovuje. 

- Facilitátorka vyzvala účastníky PS, aby přispěli do diskuse reflexí volnočasových aktivit 

a informovali o nových aktivitách ve svých spolcích. 

2. Diskuse  

- Ředitelka Chvalského zámku: je dokončena stavba Stodoly na Chvalech; od října 

probíhají první pronájmy, na webu je informace o možnostech pronájmu; 4. listopadu 

se ve Stodole od 15 do 18 hodin koná Den otevřených dveří; max. kapacita je 190 osob, 

pro divadelní uspořádání 140 osob, pro ples 110 osob. Konají se tam taneční kurzy. 

Bude burza akvarijních rybiček, vánoční mše Jana Jakuba Ryby. 

- Stezka k výročí Sametové revoluce po Horních Počernicích pro žáky i jejich rodiče (na 

webu Chval. zámku je mapa a k tomu křížovka). 

- 6. listopadu na Chvalském zámku od 15:30 do 18 hodin bude Retro-galerie pro děti za 

symbolických 5,- Kč. 4. a 5. listopadu je tato akce speciálně pro školy. Informace 

z výstavy budou poskytnuty školám. 

- Rodič: zapojení do atletického projektu „Atletika pro rodinu“, účast 15 rodin (cvičení 

dětí od 5 do 12 let a rodičů). 

- Skauti řeší zázemí pro klubovnu, rozšíření skauta o 3 oddíly, využívají veškeré dostupné 

prostory. 
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3. Účastníci PS 

- Na setkání byla přítomna ředitelka Chvalského zámku, učitelky ZŠ Stoliňská a paní 

družinářka ze ZŠ Stoliňské, zástupkyně Skauta, Sokola a rodiče dětí.  

 

4.  Úkoly pro členy PS, kteří zastupují volnočasové organizace 

- Do příštího setkání pracovní skupiny:  

- Promyslet další témata pro volnočasové aktivity. 

- Pročíst SWOT analýzu pro volnočasové aktivity a navrhnout její aktualizaci. 

 

- 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 4. 11. 2019 

Zapsala: Kateřina Langerová, členka RT MAP II 

 


