Zápis z 2. setkání pracovní skupiny MAP III pro financování
2. 12. 2021 13:00 – 16:00
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 přivítala přítomné na 2. setkání této pracovní skupiny v rámci projektu MAP III
a seznámila přítomné s programem dnešního setkání PS pro financování.
2. Podzimní vzdělávací aktivity
L. Štiková stručně shrnula vzdělávací aktivity pro pedagogy uskutečněné na podzim 2021.
V říjnu a listopadu se uskutečnily 2 sobotní kurzy věnované zdravému držení těla a
pohybových aktivit pro děti z MŠ a žáky prvního stupně ZŠ. V polovině listopadu se konala
vzdělávací akce pro pedagogy zejména z 2. stupně ZŠ na zámku Loučeň věnovaná
kritickému myšlení.
3. Informace ze setkání se zástupci IKAP projektu
Inovační institut při MHMP je od 1. 6. 2021 nositelem projektu IKAP II – Inovace ve
vzdělávání. Tento projekt potrvá až do 30. 11. 2023. Nabídli možnost financování
implementačních aktivit, které momentálně není možné hradit z MAP III – logoped, rodilý
mluvčí. V rámci projektu též bude spuštěna tzv. Manažerská akademie pro ředitele škol.
4. Informace od evaluátorky Kateřiny Langerové k evaluaci v rámci MAP III
Evaluátorka informovala přítomné o aktivitě A 2 Evaluace procesu místního akčního
plánování (viz dokument Postupy MAP III). Cílem této činnosti je vyhodnocení celého
evaluačního procesu místního akčního plánování ve vzdělávání, který v daném území (MČ
Praha 20) probíhal v programovém období 2014-2020. Výstupem evaluace bude
Závěrečná evaluační zpráva, která se dokládá v ZZoR. Členové PS odsouhlasili návrh RT
MAP, že oslovenými respondenty evaluace budou v souladu s cílovými skupinami MAP
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pedagogové, vedení škol rodiče dětí, volnočasové organizace. Skupina respondentů může
operativně rozšířena. Členové PS mohou zasílat RT MAP případné další návrhy na
projektový email. Zástupci RT MAP a členové PS se shodli na tom, že je vhodné využívat
osvědčené nástroje evaluace z MAP II – zejména dotazníková šetření (ať už anonymní
nebo cílená na konkrétní školu). V případě potřeby je možné využít i zápisy z PS. Vhodným
doplňkem by byly např. i řízené rozhovory s vedením škol. Členové PS mohou zasílat RT
MAP případné další návrhy na projektový email.
5. Dotazníkové šetření spokojenosti rodičů
L. Štiková informovala o dnešním zahájení dotazníkového šetření spokojenosti rodičů na
MŠ a ZŠ v Horních Počernicích a požádala o součinnost ředitelů při distribuci tištěných
dotazníků i připomenutí vyplnění elektronického dotazníku přes rozeslaný link.

-

6. Úkoly pro členy PS
Aktivace potenciálních nových členů PS MAP III ve školách
Poskytnout součinnost při distribuci dotazníků pro rodiče

Praha 3. 12. 2021
Zapsala: Lenka Štiková, členka RT MAP II
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