
 
 

 

Projekt: MAP rozvoje vzdělávání  na území MČ Praha 3 

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000794 

Zápis z 3. setkání pracovní skupiny MAP pro oblast neformálního vzdělávání  

Termín konání: 11. ledna 2017  

Téma: Strategický rámec 2023; analytická část projektu MAP v Praze 3 - SWOT 

Přítomni: J. Chmel, J. Vargová, M. Chmelová, J. Šimánková  

omluven: E. Janečková, J. Lišková, T. Klumpar  

__________________________________________________________________________________ 

Program 3. setkání: 

1. Kontrola plnění úkolů: 

- Analýzy dokumentů dle rozpisu z 1. setkání skupiny jsou zpracovávány; 

vzhledem k termínu SWOT analýzy se termín odevzdání posouvá – viz níže 

- Setkání zástupců NNO nad SWOT analýzou 19. 1. 2017 je připraveno vč. 

rozeslání dotazníků  

a zajištění facilitátora. 

- Prezentace o MAP (M. Chmelová) – zpracovává se a termín odevzdání se 

posouvá – viz níže 

 

2. Příprava SWOT analýzy: 

S facilitátorem je dohodnuto téma Vzájemná spolupráce organizací poskytující 

formální a zájmové vzdělávání v Praze 3. K dnešnímu dni se registrovalo 18 

zájemců. 

 

3. Informace o činnosti v projektu MAP rozvoje vzdělávání v Praze 3 (J. 

Šimánková) 

- Hlavní úkol: strategický rámec rozvoje vzdělávání do roku 2023 

- Aktivity ostatních pracovních skupin: činnost zahájily PS pro MŠ a ZŠ, členové 

se dohodli na postupu a připravili dotazníkové šetření pro školy s cílem zjistit 

současnou situaci, priority, investiční potřeby 

- Odbor školství zadal zpracování demografické studie s výhledem na 15 let 



 
 

 

- S odborem technické správy, majetku a investic se připravují možnost 

bezbariérového přístupu do škol včetně ev. žádosti o evropské dotace. 

- Výbor pro výchovu a vzdělávání by měl 19. 1. 2017 delegovat dva členy do 

řídícího výboru MAP. 

- JŠ Upozornila na nutnost propagace MAP, ke zvážení -  vydávání občasníku, 

prezentace ve sborovnách škol, na webových stránkách Prahy 3 a škol, 

v tištěných Radničních novinách 

- Na dotaz, zda se bude realizovat průzkum veřejnosti – ano, ale je nutné 

precizně formulovat dotazy a zajistit nediskriminační přístup k dotazníku 

 

ÚKOLY: 

1. Všichni – odevzdání analýz dle rozpisu z 1. setkání – 15. 1. 2017 

2. Všichni – ke každé analýze dopsat zdroje – 15. 1. 2017 

3. M. Chmelová – prezentace MAP – 16. 1. 2017 

 

Další setkání pracovní skupiny: 

19. 1. 2017 ve 14.00 – 17.00 – pracovní setkání za účelem vypracování SWOT 

analýzy (zasedací místnost zastupitelstva – MČ Praha 3) 

30. 1. 2017 ve 12.30 setkání PS (odbor školství u pí Vargové) 

 

Zapsala: Jana Vargová, 11.01.2017 

 


