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Zápis ze 7. setkání pracovní skupiny MAP II 

pro volnočasové aktivity  

22. 6. 2020 16:00 – 19:00 

Přítomní:  

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

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

videokonference) 

Body jednání: 

1. 1. Úvodní informace od facilitátorky Jany Černouškové 

- Do konce roku 2020 se ještě uskuteční 2 setkání pracovní skupiny (pravděpodobně 

v říjnu a v prosinci). 

- Jana Černoušková poděkovala členům PS za zasílání připomínek ke Strategickému 

rámci na projektový email. Případné další náměty je ještě možné zasílat do poloviny 

srpna.  

- V rámci setkání pracovní skupiny bychom s Vámi rádi pokračovali v diskusi o tom, v 

čem Vám MAP může být užitečný a projednali došlé podněty ke společné vizi MAP. 

Jedná se o aktualizaci strategického dokumentu vytvořeného v prvním běhu projektu 

MAP.  

- Jak zvýšit počet členů v PS? Jaká témata by ještě mohla být v tomto směru 

diskutována? Jak více zapojit komunitu? Nápady od stávajících členů PS jsou v tomto 

směru vítány.  

- Projektový tým opakovaně upozorňuje, že lze do PS přizvat nové členy. 

 

2. Účastníci PS 

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

a Sokola a zástupce Domu dětí a mládeže. 

 

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

části Praha 20 verze 1.0 z 23. 3. 2017“  

- 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-

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


 
 

2 
 

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 

- Zástupkyně Sokola zašle připomínky k SR MAP. 

 

4. Různé 

- Informace od Evy Březinové ze ZŠ Stoliňská: Veletrh volnočasových aktivit se uskuteční 

1. září na louce u ZŠ Ratibořická od 9 hodin, účastníci veletrhu byli osloveni (např. 

Městská policie, DDM, BESIP – téma „Bezpečně do školy“, apod.). Cílovou skupinou 

jsou děti do 15 let MČ Praha 20.  

- V září vyjde brožura pro rodiče s nabídkou volnočasového vzdělávání a sportu. 

- Paní Dusová zaměstnaná jako členka projektového týmu MAP na pozici sdíleného 

logopeda pro MŠ se rozhodla k 31. 8. 2020 ukončit pracovní poměr. Bude vyhlášeno 

výběrového řízení na obsazení této pozice od 1. 9. 2020. Je žádoucí, aby členové PS 

tuto informaci dál šířili.  

 

Úkoly pro členy PS  

Nejpozději do poloviny srpna 2020: 

- Odeslat na projektový email v bodech případné další 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, 30. 6. 2020  

Zapsala: Kateřina Langerová, členka RT MAP II 
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