Zápis z úvodního společného setkání pracovních
skupin MAP III
13. 10. 2021 16:00 – 19:00
Přítomní:
-

realizační tým (RT MAP III): Jana Černoušková, Lenka Štiková, Kateřina Langerová
zástupkyně ÚMČ Praha 20: Monika Brzkovská
členové pracovních skupin (PS): viz prezenční listina

Body jednání:

-

-

-

1. Úvodní slovo facilitátorky Jany Černouškové
Facilitátorka Jana Černoušková přivítala všechny účastníky úvodního společného
setkání PS MAP III čtenářskou gramotnost, matematickou gramotnost, rovné
příležitosti a volnočasové aktivity v rámci projektu MAP III.
Facilitátorka dále vyzvala, aby se jednotliví účastníci zapsali a rozdělili do jednotlivých
pracovních skupin (jedna osoba může navštěvovat i více pracovních skupin).
V listopadu/prosinci se uskuteční setkání PS pro rovné příležitosti, čtenářskou
a matematickou gramotnost a volnočasové aktivity.
V 1. polovině roku 2022 se v rámci projektu MAP III uskuteční ještě 2 setkání PS
(pravděpodobně v únoru/březnu a v květnu/červnu).
Celkem se tedy setkání každé výše uvedené pracovní skupiny v rámci MAP III uskuteční
4x.
Facilitátorka dále uvedla, že hlavním cílem dnešního setkání je vzájemné seznámení a
představení dlouholetých i nových členů PS MAP a dále představení projektu MAP III
projektovou manažerkou Lenkou Štikovou. Dlouhodobým cílem potom je rozproudit
odbornou debatu v pracovních skupinách a zintenzivnění výměny zkušeností.
2. Prezentace projektové manažerky Lenky Štikové o projektu MAP III
Představení projektového týmu MAP III (Lenka Štiková – administrace projektu, Jana
Černoušková – odborná stránka projektu, Kateřina Langerová – evaluace).
Období trvání projektu MAP III: od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022.
Cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v MČ Praha 20 tím, že bude podpořena
spolupráce zřizovatelů a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné
informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně
specifických problémů a potřeb.
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Důležitým cílem je také vytvořit aktivní prostor pro nové výzvy a sdílení. Dalším cílem
je formulace vize kvalitnějšího školství.
Povinné aktivity: Rozvoj a aktualizace MAP a Evaluace procesu MAP (vyhodnocení
celého procesu místního akčního plánování ve vzdělávání, který v daném území
probíhal v programovém období 2014-2020).
Po dobu tohoto projektu by měly být zachovány implementační aktivity – rodilý mluvčí,
logopedka. Došlo ke změně logopedky, bude docházet do MŠ v čase od 14 do 17 hodin.
Pracovní skupiny budou společně rozhodovat o aktivitách financovaných z MAP IV
(navazující projekt v rámci OP JAK).
Lenka Štiková informovala, že se v září v Horních Počernicích uskutečnil Veletrh
volnočasových aktivit a Veletrh středních škol a učilišť. Byla vydána nová Brožura
s nabídkou formálního a neformálního vzdělávání a sportu pro děti a mládež do 15 let
v Horních Počernicích.
Lenka Štiková na závěr své prezentace apelovala na vyšší účast v pracovních skupinách
v projektu MAP III.
3. Prezentace facilitátorky Jany Černouškové o dokumentu MŠMT s názvem Strategie
vzdělávací politiky ČR do roku 2030+
Potřeba seznámit členy PS s tímto dokumentem vyplynula v rámci sběru zpětné
vazby v projektu MAP II.
Facilitátorka prezentovala základní informace (pilíře) Strategie: proměna obsahu,
forem a metod vzdělávání, digitální vzdělávání a bezpečné prostředí ve školách, rovný
přístup.
Strategie může být pro členy PS zdrojem informací i inspirací pro diskuse v pracovních
skupinách.
Facilitátorka vidí jako nosné téma k diskusi v rámci Horních Počernic přechod žáků
z 1. na 2. stupeň ZŠ (zintenzivnění propojení 1. a 2. stupně ZŠ s cílem umožnit žákům
co možná nejvíce hladký přechod).
Facilitátorka po skončení prezentací předala slovo do pléna a vyzvala jednotlivé členy
PS, aby stručně představili sebe, své nápady a očekávání od setkávání PS.
4. Účastníci PS
Na setkání byli přítomny pedagogové ze ZŠ Stoliňská, ZŠ Ratibořická, ZŠ Spojenců, ZŠ
Chodovická, MŠ Chodovická, MŠ Spojenců, MŠ U Rybníčku, zástupkyně TJ Sokol,
zástupkyně Rodinného a komunitního centra Mumraj, zástupci rodičů, zástupci Domu
dětí a mládeže Horní Počernice.
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5. Představení členů PS a jejich očekávání ze setkávání pracovních skupin
Shrnutí možných oblastí k diskusi v rámci PS MAP III:
-

-

Sdílení zkušeností asistentů pedagoga a problémů, které řeší.
Předávání zkušeností na téma, co by měli umět žáci 1. tříd při příchodu na ZŠ.
Mumraj by mohl být prostředníkem informací od rodičů.
Téma logopedie a problémy dětí s vyjadřováním.
Vyšší podpora ICT.
Práce s interaktivní tabulí v MŠ.
Finanční gramotnost.
Užší spolupráce MŠ a ZŠ (více návštěv předškoláků v ZŠ).
Inspirace Školou nanečisto v ZŠ Stoliňská.
6. Shrnutí
Facilitátorka poděkovala jménem celého realizačního týmu MAP III za aktivní účast
na tomto setkání a zopakovala, že se ještě v tomto roce budou konat již separátní PS
pro rovné příležitosti, matematickou a čtenářskou gramotnost a volnočasové aktivity.
Zápisy z PS budou k dispozici na webu Úřadu městské části Prahy 20. Členové PS
si mohou průběžně promýšlet témata k diskusi na příští PS.

Praha, 13. 10. 2021
Zapsala: Kateřina Langerová, členka RT MAP III
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