Zápis z 8. setkání pracovní skupiny MAP II
pro volnočasové aktivity
13. 10. 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
Dne 16. 9. 2020 byla aktualizace Strategického rámce po vypořádání všech připomínek
projednána a schválena Řídícím výborem MAP MČ Praha 20. Členové pracovních
skupin se nakonec shodli na zachování původního znění vize, která jim přijde
nadčasová a reflektující i nové výzvy ve vzdělávání např. situaci související s pandemií
koronaviru v roce 2020. Při diskusích členů pracovních skupin v rámci aktualizace MAP
v roce 2020 se dospělo k závěru, že navržená struktura tří okruhů priorit MAP
vytvořená v roce 2017 je stále aktuální a odpovídající současnému stavu.
Do konce roku 2020 se uskuteční ještě 1 setkání pracovní skupiny (pravděpodobně
na začátku prosince).
Členové PS byli informováni o konání semináře se zaměřením na finanční gramotnost
a dále obecně o možnostech seminářů MAP pro různé cílové skupiny. Jaká témata by
ještě mohla být v tomto směru diskutována (i v online podobě)? Návrhy konkrétních
témat od členů PS jsou vítány. Členové PS mohou zároveň působit v případě zájmu
i jako lektoři.
Projektový tým opakovaně upozorňuje, že lze do PS přizvat nové členy.
Dlouhodobým tématem je otázka propojení klíčových aktérů a jejich témat
ve volnočasovém vzdělávání v městské části.
V letošním roce bude proveden sběr zpětné vazby pro evaluaci činnosti pracovních
skupin formou online dotazníků.
Reflexe činnosti pracovních skupin probíhá průběžně na setkáních PS.
2. Účastníci PS
Na setkání byli přítomni rodiče dětí, paní učitelka ze ZŠ Stoliňská, zástupkyně Skauta
a zástupkyně rodinného centra Mumraj.
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3. Evaluační šetření
Členové PS byli informováni o schválení evaluačních šetření Řídícím výborem
k působení logopedky, výuce angličtiny rodilým mluvčím, o evaluaci vzdělávacího
výjezdu pedagogů na Loučeň a seminářů "Digitální bezpečnost dětí", "Mediální
výchova" a "Komunikace s rodiči". Členové PS k evaluačním šetřením neměli
připomínky a ztotožňují se s návrhy opatření.
4. Diskuse k aktuálním tématům
Vzhledem k aktuálnímu dění ve školách byla diskutována IT gramotnost pedagogů
i žáků jako důležitá priorita (ZŠ Stoliňská od jara úspěšně využívá k online výuce MS
Teams). Dalším tématem byla úroveň online výuky v hornopočernických ZŠ a ZUŠ.
Nabídka na pomoc v oblasti informačních technologií prostřednictvím MAP byla
komunikována do všech ZŠ.
Rodinné centrum Mumraj má novou paní ředitelku Hanu Holou. Mumraj nabízí
Ekoprogramy (materiály pro pedagogy, tipy na výuku venku). Kde je to možné, Mumraj
provozuje kroužky online.
Zástupkyně Rodinného centra Mumraj Barbora Zálohová dále zdůraznila potřebu
koordinovat strategické plánování na úrovni řízení městské časti.
Skauti diskutují o tom, jakým způsobem pojmout skauting na dálku (např. online
aktivity, sledování výukových nebo naučných videí).
Následovala debata o různých úhlech pohledu na množství online vyučovacích hodin,
které žáci různého věku mohou absolvovat. Různí se i názory rodičů na adekvátní denní
množství online vyučovacích hodin.
Zástupkyně rodičů navrhla, aby bylo možné některé vnitřní aktivity přesunout ven
(např. šachy, florbal) – nápady na venkovní prvky do participativního rozpočtu na příští
rok. Výuku v ZUŠ by v době pandemie bylo vhodné doplnit o výuková videa. Případné
požadavky rodičů je třeba tlumočit přímo ZUŠ.
5. Různé
Informace od Evy Březinové ze ZŠ Stoliňská: 15. 10. mělo být původně otevřeno
Muzeum ZŠ Stoliňská. Zatím do něj kvůli pandemii nelze pozvat veřejnost. Proto budou
okolo ZŠ Stoliňská rozmístěny fotky.
Na ZŠ Stoliňská probíhají online schůzky k volbě povolání.
Eva Březinová osloví účastníky veletrhů za účelem zhodnocení těchto aktivit v letošním
roce a načrtnutí plánu na příští rok.
Úkoly pro členy PS
Dlouhodobé úkoly:
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Nápady, jak personálně posílit PS.
Kam PS dále směřovat a jaké aktéry oslovit?
Navrhnout veletrh nebo výstavu o neformálním a volnočasovém vzdělávání v ČR
i v zahraničí, které by bylo možné navštívit.

Praha, 20. 10. 2020
Zapsala: Kateřina Langerová, členka RT MAP II
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