Zápis z 11. setkání pracovní skupiny MAP II pro financování
10. 6. 2021 14:00 – 17:00
Přítomní:
-

realizační tým (RT MAP II): Jana Černoušková, L. Štiková, K. Langerová

-

členové pracovních skupin (PS): viz prezenční listina

Body jednání:
1. Přivítání členů PS Janou Černouškovou
J. Černoušková seznámila přítomné s programem dnešního setkání PS pro financování a
s výsledky jednání ostatních PS MAP, které se uskutečnily koncem května a začátkem
června 2021.
2. Uzavírání MAP II – výstupy v jednotlivých klíčových aktivitách
L. Štiková podrobně seznámila přítomné členy PS s požadovanými výstupy MAP II, který
se chýlí ke svému konci 31. 8. 2021. V ZZoR, která bude podávána na konci října 2021,
musíme v rámci aktualizované analytické části předložit výstupy Strategického plánu
rozvoje školy. L. Štiková apelovala na ředitele škol, aby své závěrečné výstupy odevzdali
PT MAP nejpozději do konce školního roku. Informovala o stále probíhající konzultační
podpoře poskytované školám členy PT MAP. Součástí finálních výstupů bude i
aktualizovaní Místní akční plán vzdělávání tedy jeho implementační část i strategická
část – Strategický rámec MAP do roku 2023.
3. Závěrečná sebehodnotící zpráva a evaluace projektu
K. Langerová informovala přítomné o zpracovávání Závěrečné sebehodnotící zprávy.
Požádala o spolupráci, zejména při vyplňování hodnotících dotazníků k činnosti
pracovních skupin (termín vyplnění do 30. 6.).
Projekt MAP II vzdělávání MČ Praha 20
registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009117

-

-

Proběhlo stručné retrospektivní zhodnocení projektových aktivit: členové PS se shodli
na jednoznačném přínosu pořádaných čtenářských dílen pro žáky ZŠ/MŠ a Školy
nanečisto, což vyplývá i z provedené evaluace.
Členové PS hodnotí pozitivně, že by měli i nadále po ukončení projektového období
MAP II fungovat logoped a rodilý mluvčí. Jejich fungování v území se osvědčilo.
Co se týče výjezdů pedagogů do zahraničí – zde naopak členové PS nevidí dostatečný
zájem o realizaci těchto aktivit.
Členové PS reflektují, že díky projektu MAP II došlo k dalšímu rozvoji strategického
plánování ve školách.
4. Přechod k projektu MAP III

L. Štiková seznámila přítomné s tím, jak naváže projekt MAP III na končící projekt MAP II.
Koncem září či začátkem října 2021 se sejde Řídící výbor MAP, aby schválil svůj nový
Statut a Stanovy a zvolil nového předsedu. V průběhu podzimu se poté poprvé sejdou PS
MAP. J. Černoušková opět apelovala na ředitele, aby ve svých školách aktivovali
potenciální nové členy PT MAP. Vyšší účast = vyšší názorová různost = bohatší diskuse na
těchto setkáních.
5. Poděkování za účast na PS MAP
J. Černoušková s L. Štikovou poděkovali za tříletou účast v PS pro financování a za podíl
na procesu společného plánování ve vzdělávání na Praze 20.

-

6. Úkoly pro členy PS
Včasné odevzdání výstupů Strategického plánu rozvoje školy do závěrečné
dokumentace MAP II
Aktivace potenciálních nových členů PS MAP III ve školách
Do 30. 6. 2021:
Vyplnit 2. evaluační dotazník k činnosti PS.

Praha 11. 6. 2021
Zapsala: Jana Černoušková, členka RT MAP II
Projekt MAP II vzdělávání MČ Praha 20
registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009117

