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Zápis z 10. setkání pracovní skupiny MAP II 

pro volnočasové aktivity  

20. 4. 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 (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.  Zpětná vazba k Místnímu akčnímu plánu vzdělávání by měla být 

poskytnuta do konce května. Může tam být i reflexe na pandemii COVID-19. 

- Požadavek na aktualizaci SWOT analýzy 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. Pracovní 

skupiny se v rámci MAP III scházet budou. 

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

projektového období chtěli zúčastnit. 

- 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). 

 

2. Účastníci PS 

- Na setkání byli přítomni rodiče dětí, učitelka ze ZŠ Stoliňská, vychovatelka ze ŠD 

Stoliňská, zástupkyně Skauta, zástupkyně Sokola a ředitelka rodinného a komunitního 

centra Mumraj.  

 

3. Diskuse k aktuálním tématům  

- Zástupci PS ocenili možnost vzájemného setkávání a informování v rámci této 

platformy (sdílení informací o různých akcích, síťování, přímé kontakty). Zástupci PS 

rovněž pozitivně zhodnotili pořádání Veletrhu volnočasových aktivit, v jehož rámci se 

setkává drtivá většina aktérů MČ Praha 20 působících v této oblasti.  

- Ředitelka Centra Mumraj informovala o aktuálních aktivitách: probíhá pouze pár 

kroužků online, většina byla pozastavena. Zaměření na venkovní aktivity (rodiče o ně 

mají zájem). Mumraj se znovu začíná zaměřovat na ekologii, do Místního akčního plánu 

vzdělávání doplní výuku venku. 

- Paní učitelka ze ZŠ Stoliňská informovala o aktivitě na téma životních příběhů 

hornopočernických rodáků Post Bellum. Realizuje se spolupráce ZŠ Stoliňská a 

Chvalského zámku týkající se osobnosti svaté Ludmily (putovní výstava – podpora 

čtenářské gramotnosti). Na podzim bude otevřeno Muzeum Chvalské školy (ZŠ 

Stoliňská). 

- Zástupkyně Skautů informovala, že u nich probíhají online schůzky a projekty. Zatím se 

děti prezenčně neschází. Připravují se tábory (bude i příměstský tábor). Do Místního 

akčního plánu vzdělávání vloží podporu pro příměstské tábory i pro nečleny Skauta a 

podporu interního vzdělávání pro skautských vedoucích. 

- Zástupkyně Sokola uvedla, že už začali trénovat i prezenčně. Měli a stále mají i online 

tréninky, ty ale nebyly tolik navštěvované.  

 

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 
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s návrhy opatření. Evaluační šetření budou předložena ke schválení Řídícímu výboru 

formou per rollam. 

 

5. Různé 

- 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? 

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

i v zahraničí, které by bylo možné navštívit. 

 

 

Praha, 20. 4. 2021  

Zapsala: Kateřina Langerová, členka RT MAP II 

 


