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Zápis z 9. setkání pracovní skupiny MAP II  

pro rovné příležitosti 

2. 12. 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 

- Informace o online seminářích proběhlých v listopadu pro rodiče a pedagogy. 

- Informace o plánovaných online seminářích na prosinec: 10. 12. seminář psycholožky 

na téma „Základy efektivního učení pro rodiče a pedagogy“, 4. 12. seminář zástupce 

ředitelky Gymnázia Čakovice pro pedagogy na téma „Co nám online výuka dala 

a vzala“. 

- Tématem dnešního setkání PS je revize a aktualizace dokumentu „Místní akční plán 

vzdělávání MČ Praha 20 – aktualizace k 19. 4. 2018“. Facilitátorka představila obsah 

dokumentu. Pro tuto PS je klíčová priorita č. 3 (opatření 3.2.1).  

- Náměty k aktualizaci lze posílat na projektový email nebo vpisovat přímo do sdíleného 

dokumentu, na který účastníci PS obdrží odkaz. Smyslem je vypracovat návrhy na 

konkrétní aktivity včetně investičních. Na co všechno bychom se měli zaměřit při práci 

s dětmi? Důležité je aktivity jednotlivých aktérů zviditelnit. 

 

2. Účastníci PS 

- Na setkání byli přítomni rodiče dětí, paní učitelky ze ZŠ Stoliňská, ZŠ Ratibořická, MŠ 

Spojenců a paní vychovatelky ze školní družiny ZŠ Ratibořická. 

 

3. Diskuse k aktuálním tématům  

- Byly diskutovány cíle a opatření v rámci priority č. 3 Místního akčního plánu vzdělávání. 

- Zástupkyně ředitelky ZŠ Ratibořická Eva Holá vznesla dotaz, jestli by bylo možné 

v rámci projektu MAP financovat výuku českého jazyka pro cizince (žáky ZŠ a jejich 

rodiče). Dále uvedla, že v ZŠ je třeba mít více kvalitních asistentů. 

- Z hlediska MŠ jsou největším problémem logopedické vady a neposlušnost dětí. 

Někteří rodiče nemají zájem se školkou komunikovat a situaci řešit. 
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- Byly diskutovány přechody žáků v rámci jednotlivých stupňů vzdělávání (přechod z 1. 

na 2. stupeň ZŠ, přechod ze ZŠ na víceletá gymnázia, přechod ze ZŠ na SŠ).  

 

4. Různé 

- Informace od Evy Březinové ze ZŠ Stoliňská: na příští rok se opět plánuje Škola 

nanečisto pro předškoláky. 

- Členové PS se shodli, že kvalitu internetového připojení na školách je třeba zlepšit.  

 

Úkoly pro členy PS  

Do konce ledna 2021: 

- Aktualizace dokumentu „Místní akční plán vzdělávání MČ Praha 20 – aktualizace 

k 19. 4. 2018“. 

Dlouhodobé úkoly: 

- Nápady, jak personálně posílit PS. 

- Kam PS dále směřovat a jaké aktéry (vč. lektorů) oslovit? 

 

Praha, 11. 12. 2020  

Zapsala: Kateřina Langerová, členka RT MAP II 

 


