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Zápis z 11. setkání pracovní skupiny MAP II 

pro rovné příležitosti  

1. 6. 2021 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. Úvodní informace od facilitátorky Jany Černouškové 

- Požadavek na aktualizaci Místního akčního plánu vzdělávání (pro ty, kteří ještě 

nedodali podklady). Členové PS byli požádáni, aby tuto informaci znovu komunikovali 

v rámci svých organizací.  

- Požadavek na aktualizaci SWOT analýzy škol.  

- Opakování informace o projektu MAP III (začátek 1. 9. 2021): jedná se o roční 

překlenovací projekt bez implementačních aktivit, který je zaměřen na mapování 

potřeb škol, získávání dat a analýz a na komplexní evaluaci MAP I, MAP II, MAP III. 

Pracovní skupiny se v rámci MAP III budou scházet 4x ročně. 

- Na základě požadavku MČ Praha 20 proběhla aktualizace demografické studie území 

Prahy 20. Bude vyvěšena na webu MČ Praha 20. 

- Informace o plánovaných seminářích na červen: 3. 6. seminář pro pedagogy na téma 

„Jak vrátit hodinám českého jazyka smysl“; v červnu by měl ještě proběhnout seminář 

se zástupcem orgánu sociálně právní ochrany dětí (OSPOD). Termín bude upřesněn. 

- Členové PS ještě mohou navrhnout odborná témata seminářů, kterých by se do konce 

projektového období chtěli zúčastnit. 

- Opět bude vydána Brožura s kompletním přehledem formálního a neformálního 

vzdělávání a sportu v MČ Praha 20 pro děti a mládež do 15 let. 

 

2. Účastníci PS 

- Na setkání byli přítomny učitelky ze ZŠ Stoliňská, ZŠ Ratibořická, MŠ Spojenců, 

vychovatelka v družině ze ZŠ Ratibořická a zástupkyně Sokola.  
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3. Diskuse k aktuálním tématům 

- Zástupci PS diskutovali aktuální novinky a aktivity ve svých organizacích:  

- ZŠ Stoliňská bude o letních prázdninách organizovat 14denní doučovací kemp 

(příměstský tábor) pro žáky všech hornopočernických ZŠ (téma ČJ, M, Aj). Je znát 

výpadek žáků v mluvení (mluvit souvisle po delší dobu). Zásadní mezery v učivu nevidí. 

Co se týče přijímacích zkoušek na SŠ – žádný zásadní rozdíl oproti minulým rokům není 

patrný (snad jen o něco více zájemců o gymnázia). 

- ZŠ Ratibořická doučovací kempy pořádat nebude. Návrat žáků do školy probíhá bez 

větších problémů. 

- Zástupkyně ZŠ Stoliňská také informovala o plánovaném Veletrhu středních škol, který 

se uskuteční 8. nebo 9. září (datum bude upřesněno). Veletrhu se účastní školy z celé 

Prahy jako vystavovatelé (počty škol se rozšiřují, zájem o veletrh roste, loni se 

prezentovalo 17 škol). Veletrh navštěvují žáci 8. a 9. tříd hornopočernických ZŠ 

společně s učiteli. Je to aktivita vhodná k podpoře rovných příležitostí, protože ne 

všichni rodiče s dětmi podobné veletrhy navštěvují. 

- Následovala diskuse o upraveném RVP: došlo k redukci učiva (např. dějepis, přírodopis, 

fyzika). ZŠ Ratibořická plánuje od příštího školního roku učit podle upraveného RVP 

(pozitivní změny ve výuce informatiky).  

 

4. Evaluace projektu 

- Evaluátorka požádala členy PS o vyplnění 2. evaluačního dotazníku k činnosti 

pracovních skupin do 30. 6. Dotazník bude reflektovat zkušenosti členů s fungováním 

pracovních skupin i ve vztahu k navazujícímu projektu MAP III.  

- Členové PS dále velmi kvitují, že by měli i nadále po ukončení projektového období 

MAP II fungovat logoped a rodilý mluvčí. Jejich fungování v území se rovněž osvědčilo. 

Tyto aktivity zároveň přispívají k řešení problematiky rovných příležitostí. 

- Zástupci PS dále ocenili možnost společně se v rámci PS setkávat a řešit různé otázky, 

vyměňovat si zkušenosti a informace. Za užitečné považují i setkávání různých cílových 

skupin projektu MAP II (např. rodičů a pedagogů). 

 

5. Různé 

- Facilitátorka poděkovala jménem celého realizačního týmu MAP II za účast 

v pracovních skupinách po dobu trvání projektu MAP II. Zároveň vyzvala členy PS 

k účasti v pracovních skupinách v rámci navazujícího projektu MAP III a k oslovení 

potenciálních nových členů. 

 

Úkoly pro členy PS  

Co nejdříve: 
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- Finalizace aktualizace dokumentu „Místní akční plán vzdělávání MČ Praha 20 – 

aktualizace k 19. 4. 2018“. 

Do 30. 6. 2021: 

- Vyplnit 2. evaluační dotazník. 

 

Praha, 1. 6. 2021  

Zapsala: Kateřina Langerová, členka RT MAP II 

 


