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Zápis z 9. setkání pracovní skupiny MAP II 

pro volnočasové aktivity  

1. 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. 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.  

- 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 učitelka ze ZŠ Stoliňská, zástupci Skauta, 

zástupkyně Sokola, zástupkyně rodinného centra Mumraj, zástupce nízkoprahového 

klubu NEPOSEDA a zástupce Domu dětí a mládeže. 

 

3. Diskuse k aktuálním tématům  

- Facilitátorka zdůraznila, že v rámci aktualizace Místního akčního plánu vzdělávání 

je třeba se zaměřit i na téma inkluze.  

- Nízkoprahový klub NEPOSEDA se v rámci své činnosti zabývá tématem inkluze. 

Navrhuje uspořádat Fórum prevence (tématem jsou patologické jevy ve společnosti). 

Podporuje děti v online výuce (mohou využít prostory klubu). 
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- Zástupce NEPOSEDY může doporučit cenově výhodný software pro neziskové 

organizace. 

- Zástupce DDM zmínil, že je důležité promyslet návaznost na financování projektů 

ze Šablon (jakým typem financování budou Šablony po jejich ukončení nahrazeny). 

- DDM zajišťuje doučování žáků (matematika, český jazyk, anglický jazyk). 

- Zástupkyně rodinného centra Mumraj uvedla, že skutečnosti uvedené za Mumraj 

v Místním akčním plánu vzdělávání jsou stále platné, a zároveň lze přidat nové aktivity 

pořádané venku.  

- Proběhla diskuse o potřebnosti/užitečnosti tištěné formy brožury „Nabídka formálního 

a neformálního vzdělávání a sportu pro děti a mládež do 15 let v Horních Počernicích“. 

 

4. Různé 

- Představení nových účastníků PS – nové paní ředitelky RC Mumraj paní Hany Holé 

a zástupce Skauta pana Petra Schovánka. 

- ZŠ Stoliňská, ZŠ Ratibořická a ZŠ Chodovická spolupracují s nízkoprahovým klubem 

NEPOSEDA.  

- Účastníci PS se shodli na potřebě zavedení vysokorychlostního internetu 

prostřednictvím optického kabelu v Horních Počernicích. 

 

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? 

- Navrhnout veletrh nebo výstavu o neformálním a volnočasovém vzdělávání v ČR 

i v zahraničí, které by bylo možné navštívit. 

 

 

Praha, 11. 12. 2020  

Zapsala: Kateřina Langerová, členka RT MAP II 

 


