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Zápis z 10. setkání pracovní skupiny MAP II pro financování 

18. 5. 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 Lenkou Štikovou  
 

     L. Štiková seznámila přítomné s programem dnešního setkání PS pro financování a 
s výsledky jednání ostatních PS MAP, které se uskutečnily koncem dubna a začátkem 
května 2021. 

2. Aktualizace Analýzy demografického vývoje v Horních Počernicích 
 

L. Štiková předala slovo Dr. Soukupovi, který je autorem aktualizace demografické studie. 
Dr. Soukup ve zhruba hodinovém vstupu představil hlavní demografické trendy, co se týče 
vývoje počtu dětí v dané oblasti až do roku 2035. Byly představeny 3 scénáře v závislosti 
na rychlosti a množství realizovaných developerských projektů na území Prahy 20. 
Nicméně v případě tzv. středové varianty všichni přítomní dospěly k závěru, že stávající 
kapacita škol by i v budoucnu měla být dostatečná. 

 

3. SWOT analýzy škol v rámci procesu strategického plánování a řízení ve školách 
 

L. Štiková navázala na vstup Dr. Soukupa. Vývoj počtu dětí je jistě jedním z hlavních 

faktorů, který ovlivňuje strategické plánování a řízení ve školách v daném území. Je tedy 

nezbytné, aby ředitelé škol zapracovali nově získané informace do SWOT analýz, které 

aktuálně zpracovávají v rámci prohlubování procesu strategického plánování ve školách. 
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V rámci PS probíhala živá diskuse o tom, zda případné snižování počtu dětí ve školách a 

tím ve třídách znamená spíše hrozbu či příležitost v rámci SWOT. 

4. Evaluační šetření 

- K. Langerová seznámila přítomné s výsledky evaluačních šetření 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 
s návrhy opatření. Evaluační šetření budou předložena ke schválení Řídícímu výboru 
formou per rollam. 

- Proběhne dotazníkové šetření o naplňování priorit a cílů projektu MAP II. 

5. Zvýšení účasti na PS MAP 

 J. Černoušková apelovala, že pokud má být proces společného plánování ve vzdělávání 

efektivní a smysluplný, podmínkou je vyšší účast zástupců škol na jednáních PS. Vyšší 

účast = vyšší názorová různost = bohatší diskuse na těchto setkáních.  

6. Schválení projektu MAP III 

L. Štiková seznámila přítomné s následujícími základními informacemi o schváleném 
projektu v rámci výzvy na MAP III. 

• Od 1. 9. 2021 – 31. 8. 2022 
• Trvání 12 měsíců 
• Rozpočet 1 366 061,81 Kč 
• Překlenutí období do nového OP JAK, bez implementace 
• Povinné aktivity: Rozvoj a aktualizace MAP a Evaluace procesu MAP 

 
7. Úkoly pro členy PS 

- Opět se zamyslet a navrhnout odborná témata pro workshopy (např. školení na téma 
inkluze i konkrétního školitele); 

- Zpracovat SWOT analýzu školy na základě obdržených informací 

Praha 19. 5. 2021 

Zapsala: Jana Černoušková, členka RT MAP II 


