
 
 

1 
 

Zápis ze 6. setkání pracovní skupiny MAP II 

pro volnočasové aktivity  

14. 5. 2020 16:00 – 19:00 

Přítomní:  

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

 

- členové pracovních skupin (PS): viz printscreen (setkání proběhlo formou 

videokonference) 

Body jednání: 

1. 1. Úvodní informace od facilitátorky Jany Černouškové 

- V rámci setkání pracovní skupiny bychom rádi s Vámi prodiskutovali aktuální postřehy 

i možnosti, v čem Vám MAP může být užitečný a důležitou kapitolu společná vize MAP 

a její aktuálnost, Dohodu o prioritách a dále cíle vzdělávání v Praze 20 - Horních 

Počernicích. Jedná se o aktualizaci strategického dokumentu vytvořeného v prvním 

běhu projektu MAP.  

- Cílem této PS je vytvořit soubor nápadů, které by se mohly realizovat ještě v rámci 

běžícího projektu MAP II.  

- Zazněla informace ohledně konání Veletrhu volnočasových aktivit v září. 

 

2. Účastníci PS 

- Na setkání byly přítomni rodiče dětí, učitelka ze ZŠ Stoliňská a zástupkyně Skauta 

a Sokola. 

 

3. Reflexe a připomínky k dokumentu „Strategický rámec MAP vzdělávání Městské 

části Praha 20 verze 1.0 z 23. 3. 2017“ a následná diskuse 

- Strategický rámec MAP (dále jen „SR MAP“) je dokument veřejně dostupný 

na následujícím odkazu: 

https://www.pocernice.cz/app/uploads/2017/03/Strategick%C3%BD-r%C3%A1mec-

MAP-vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD-M%C4%9Bstsk%C3%A9-

%C4%8D%C3%A1sti-Praha-20-Verze-1.0-ze-dne-23.3.2017.pdf 

- Reflexe SR MAP může zahrnovat i nové zkušenosti s výukou v ZŠ na dálku (nové aktivity, 

nové typy vzdělávání). Dále může obsahovat např. reflexi směrem k vybavení škol 

(investiční aktivity) i směrem k odborné vybavenosti učitelů (jejich znalosti 

https://www.pocernice.cz/app/uploads/2017/03/Strategick%C3%BD-r%C3%A1mec-MAP-vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD-M%C4%9Bstsk%C3%A9-%C4%8D%C3%A1sti-Praha-20-Verze-1.0-ze-dne-23.3.2017.pdf
https://www.pocernice.cz/app/uploads/2017/03/Strategick%C3%BD-r%C3%A1mec-MAP-vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD-M%C4%9Bstsk%C3%A9-%C4%8D%C3%A1sti-Praha-20-Verze-1.0-ze-dne-23.3.2017.pdf
https://www.pocernice.cz/app/uploads/2017/03/Strategick%C3%BD-r%C3%A1mec-MAP-vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD-M%C4%9Bstsk%C3%A9-%C4%8D%C3%A1sti-Praha-20-Verze-1.0-ze-dne-23.3.2017.pdf
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a dovednosti), problematiku inkluze (shrnutí zkušeností za poslední 3 roky). Tématem 

je i přechod dětí z MŠ do ZŠ (i zde figuruje inkluze, poruchy učení apod.). 

  

4. Různé 

- Veletrh volnočasových aktivit by se měl uskutečnit 1. září na louce u ZŠ Ratibořická 

(vhodné by bylo prodloužení konání až do odpoledne, aby se mohli zúčastnit rodiče, 

kteří vyzvedávají děti ze školky). 

- Další setkání PS se uskuteční ve druhé polovině června formou videokonference.  

 

Úkoly pro členy PS  

Do 31. 5. 2020: 

- Odeslat na projektový email v bodech nápady na revizi SR MAP; mohou to být 

i návrhy konkrétních aktivit (včetně např. reflexe karanténních opatření 

ve volnočasovém vzdělávání).  

- Dlouhodobé úkoly: 

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

i v zahraničí, které by bylo možné navštívit. 

 

 

 

Praha, 18. 5. 2020  

Zapsala: Kateřina Langerová, členka RT MAP II 

 


