Zápis z 10. setkání pracovní skupiny MAP II pro rovné
příležitosti
19. 4. 2021 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. Úvodní informace od facilitátorky Jany Černouškové
Požadavek na aktualizaci Místního akčního plánu vzdělávání (toto téma již bylo na
pracovních skupinách diskutováno, ale nové podněty a nápady jsou stále vítány).
Členové PS byli požádáni, aby tuto informaci znovu komunikovali v rámci svých
organizací. Je třeba reflektovat tento dokument a aktivity v něm uvedené (různé typy
aktivit zaměřené na vzdělávání). Aktivity, které již byly realizovány, lze z dokumentu
vyškrtnout.
Požadavek na aktualizaci SWOT analýz škol.
Informace o ukončování projektu MAP II a projektových výstupech, které je třeba
odevzdat (konec projektového období k 31. 8. 2021, odevzdání závěrečné zprávy na
konci října 2021).
Informace o podaném projektu MAP III, který je v procesu schvalování (začátek 1. 9.
2021): jedná se o roční překlenovací projekt, který je zaměřen na mapování potřeb
škol, získávání dat a analýz a na komplexní evaluaci MAP I, MAP II, MAP III.
Na základě požadavku MČ Praha 20 probíhá aktualizace demografické studie území
Prahy 20, která bude představena na příští poradě ředitelů ZŠ/MŠ.
Informace o plánovaných seminářích na květen: 13. 5. seminář pro pedagogy na téma
„Psychohygiena“ (školy již obdržely pozvánku), 21. 5. seminář pro pedagogy MŠ, 1.
stupně ZŠ, družinářky na téma „Montessori pedagogika – prakticky“ – jak si připravit
pomůcky pro Montessori výuku.
Do konce projektu by měl ještě proběhnout seminář se zástupcem orgánu sociálně
právní ochrany dětí (OSPOD). Termín bude upřesněn.
Termín posledního setkání PS bude konec května/začátek června (téma rekapitulace
a zhodnocení celého projektu včetně období pandemie COVID-19; případně další
témata navržená členy PS).
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2. Účastníci PS
Na setkání byli přítomni rodiče dětí, zástupkyně z MŠ Spojenců, ZŠ Stoliňská,
ZŠ Ratibořická a družiny ZŠ Ratibořická.
3. Diskuse k aktuálním tématům
Facilitátorka zdůraznila, že v rámci aktualizace Místního akčního plánu vzdělávání
je třeba se zaměřit i na téma inkluze. Je možné zúročit např. i zkušenosti s online
výukou. Jednou z cest, jak rozvíjet a diskutovat téma inkluze je navázat intenzivnější
spolupráci se ZŠ a MŠ speciální Bártlova.
MŠ Spojenců: nadané děti jsou důležitým tématem v rámci MAP. Nadace QUIDO je
zaměřená na práci s nadanými dětmi. Nadace pořádá i semináře na toto téma. Paní
logopedka nabízela i online konzultace. Kvůli nemoci nedochází paní logopedka do MŠ
pravidelně, ne vždy se dostane na všechny děti. Služby logopedky jsou každopádně
třeba.
ZŠ Stoliňská: děti ohrožené školním neúspěchem navštěvují individuální doučování
(osobní kontakt s učitelem je pro tyto děti nenahraditelný).
4. Evaluační šetření
Členové PS byli informováni o zpracovaných evaluačních šetřeních za období říjen 2020
až duben 2021. Jednalo se o vyhodnocení činnosti pracovních skupin a vyhodnocení
vybraných uspořádaných seminářů (viz dokument „Evaluační šetření říjen 2020 až
duben 2021). Členové PS k evaluačním šetřením neměli připomínky a ztotožňují se
s návrhy opatření. Evaluační šetření budou předložena ke schválení Řídícímu výboru
formou per rollam.
5. Různé
Kladná zpětná vazba z MŠ Spojenců na první seminář s tématikou Montessori.
Členové PS ještě mohou generovat témata na případné další vzdělávací semináře,
které by se uskutečnily do konce června.
Úkoly pro členy PS
Do konce května 2021:
Aktualizace dokumentu „Místní akční plán vzdělávání MČ Praha 20 – aktualizace
k 19. 4. 2018“.
Dlouhodobé úkoly:
Nápady, jak personálně posílit PS (i směrem k MAP III).
Kam PS dále směřovat a jaké aktéry (vč. lektorů) oslovit?
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Praha, 19. 4. 2021
Zapsala: Kateřina Langerová, členka RT MAP II
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