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Zápis z 11. setkání pracovní skupiny MAP II 

pro volnočasové aktivity  

31. 5. 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 (pro ty, kteří ještě 

nedodali podklady). Členové PS byli požádáni, aby tuto informaci znovu komunikovali 

v rámci svých organizací.  

- Požadavek na aktualizaci SWOT analýzy škol.  

- Opakování informace o projektu MAP III (začátek 1. 9. 2021): jedná se o roční 

překlenovací projekt bez implementačních aktivit, 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 budou scházet 4x ročně. 

- Na základě požadavku MČ Praha 20 proběhla aktualizace demografické studie území 

Prahy 20. Bude vyvěšena na webu MČ Praha 20. 

- Informace o plánovaných seminářích na červen: 3. 6. seminář pro pedagogy na téma 

„Jak vrátit hodinám českého jazyka smysl“; v červnu by měl ještě proběhnout seminář 

se zástupcem orgánu sociálně právní ochrany dětí (OSPOD). Termín bude upřesněn. 

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

projektového období chtěli zúčastnit. 

- Opět bude vydána Brožura s kompletním přehledem formálního a neformálního 

vzdělávání a sportu v MČ Praha 20 pro děti a mládež do 15 let. 

 

2. Účastníci PS 

- Na setkání byli přítomny učitelky ze ZŠ Stoliňská, ředitelka Chvalského zámku, 

zástupkyně Skauta, zástupkyně Sokola a zástupkyně rodinného a komunitního centra 

Mumraj.  

 

3. Diskuse k aktuálním tématům  
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- Zástupci PS diskutovali aktuální novinky a aktivity ve svých organizacích:  

- Zástupkyně ZŠ Stoliňská informovala o Veletrhu volnočasových aktivit, který se 

uskuteční 1. září. Účast rodičů a dětí na veletrhu v minulých letech byla uspokojivá (loni 

i přes nepřízeň počasí). 

- Sokol pořádá 2. 6. orientační běh ve Svépravicích, Mumraj organizuje 6. 6. Pohádkový 

les pro děti. Na Chvalském zámku bude Výstava na téma Pohádková země. 

- Centrum Mumraj považuje účast na Veletrhu volnočasových aktivit za přínosnou. MAP 

je užitečnou platformou pro setkávání (informace po ruce). 

- Chvalský zámek se chce také tohoto veletrhu zúčastnit. Je to vhodný nástroj 

k propagaci zámku a jeho aktivit.  Důležité je i síťování s ostatními subjekty. Louka u ZŠ 

Ratibořická je pro pořádání veletrhu vhodnou lokalitou a vhodně je zvoleno i datum 

1. září, kdy na veletrh chodí rodiče s dětmi. Ředitelka Chvalského zámku rovněž uvedla, 

že oceňuje setkávání PS v rámci projektu MAP, komunikace naživo je lepší než ta 

písemná. Jedná se o důležitou platformu pro sdílení informací. 

- Zástupkyně ZŠ Stoliňská také informovala o plánovaném Veletrhu středních škol, který 

se uskuteční 8. nebo 9. září (datum bude upřesněno). Veletrhu se účastní školy z celé 

Prahy jako vystavovatelé (počty škol se rozšiřují, zájem o veletrh roste, loni se 

prezentovalo 17 škol). 

 

4. Evaluace projektu 

- Evaluátorka požádala členy PS o vyplnění 2. evaluačního dotazníku k činnosti 

pracovních skupin do 30. 6. Dotazník bude reflektovat zkušenosti členů s fungováním 

pracovních skupin i ve vztahu k navazujícímu projektu MAP III.  

- Zástupci PS dále ocenili možnost společně se v rámci PS setkávat a řešit různé otázky, 

vyměňovat si zkušenosti a informace. 

 

5. Různé 

- Facilitátorka poděkovala jménem celého realizačního týmu MAP II za účast 

v pracovních skupinách po dobu trvání projektu MAP II. Zároveň vyzvala členy PS 

k účasti v pracovních skupinách v rámci navazujícího projektu MAP III a k oslovení 

potenciálních nových členů. 

- Diskuse k tištěné podobě Brožury s kompletním přehledem formálního a neformálního 

vzdělávání a sportu v MČ Praha 20 pro děti a mládež do 15 let: většina účastníků PS se 

vyslovila i pro tištěnou formu (brožura se distribuuje do škol, na ÚMČ Praha 20, apod.), 

nejen pro online formu na webu MČ Praha 20 (www.pocernice.cz). Tištěná varianta 

pomáhá aktivity zviditelnit, a zároveň zvyšuje publicitu MAP. 

 

Úkoly pro členy PS  

http://www.pocernice.cz/
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Co nejdříve: 

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

aktualizace k 19. 4. 2018“. 

Do 30. 6. 2021: 

- Vyplnit 2. evaluační dotazník. 

 

 

Praha, 31. 5. 2021  

Zapsala: Kateřina Langerová, členka RT MAP II 

 


