
 
 

                                                                     
 

 

Projekt: MAP rozvoje vzdělávání  na území MČ Praha 3 

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

Zápis z jednání Pracovní skupiny pro neformální vzdělávání MAP – 7. setkání 

Termín konání: 22. 5. 2017 

Téma: Struktura webových stránek www.volnycaspraha3.cz a další aktivity PS 

Přítomni: viz prezenční listina 

___________________________________________________________________ 

Program:  

1. Struktura webových stránek www.volnycaspraha3.cz  

2. Další aktivity PS 

 

Zápis z jednání:   

1. Struktura webových stránek www.volnycaspraha3.cz 

Přítomní členové PS se shodli, že struktura webových stránek by měla vycházet 

z následujícího jednoduchého schématu, který může být dle potřeby postupně 

doplňován: 

RODIČ HLEDÁ: 

 

- AKTIVITU PRO DÍTĚ (vyhledavač aktivit dle různých kritérií – věk, zájem, 

lokalita) + NABÍDKU AKTIVIT (seznam poskytovatelů a jejich 

programy/nabídky, odkazy na ně) 

 

- INFORMAČNÍ PODPORU (jak najít dobrý tábor/kroužek, podle čeho se 

orientovat) 

 

- ŘEŠENÍ PROBLÉMU (dítě v krizi, podporující služby, pomoc, poradenství 

apod.) 

 

Tyto základní kategorie by měly být naplněny informacemi, odkazy. PS může 

korigovat, není však v jejích silách celý obsah připravit. Pokud má být dodržen časový 

harmonogram, je potřeba, aby členové PS měli první náhled struktury webu 

k dispozici do 21. 6. 2017, aby se k němu mohli sejít a vyjádřit před zahájením letních 

prázdnin. 

 

http://www.volnycaspraha3.cz/
http://www.volnycaspraha3.cz/
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2. Další aktivity PS do konce roku 2017 

 

1) Účast koordinátorky PS na tématickém setkání Unie center pro rodinu a 

komunitu „Centra a MAPy vzdělávání – MAP a zapojení center do strategie 

vzdělávání v obci“ dne 7. 6. 2017 

2) Veletrojka aneb Veletrh sociálních a návazných služeb na Praze 3 dne 8. 6. 

2017 na náměstí Jiřího z Poděbrad – otevřený veletrh prezentující veřejnosti 

nabídku služeb včetně služeb pro děti a mládež 

3) Volný čas na Trojce – veletrh volnočasových aktivit dne 6. 9. 2017 na náměstí 

Jiřího z Poděbrad – nabídka mimoškolních/volnočasových aktivit pro zejm. 

rodičovskou veřejnost v lokalitě Prahy 3 

4) Tvorba webových stránek www.volnycaspraha 3.cz – průřezově celým obdobím 

5) Mapovací workshop potřeb rodičovské veřejnosti v lokalitě Prahy 3 – zjištění 

potřeb rodičů v oblasti vzdělávání jejich dětí – otevřený workshop s facilitátorem 

plánovaný na podzim/říjen 2017 (možná místa setkání: KC Vozovna, Informační 

centrum MČ Praha 3 na nám. Jiřího z Poděbrad) 

 

PS hovořila o možnostech propojení jednotlivých PS v MAPu. Členové se shodli na 

tom, že začít by PS neformálního vzdělávání měla u zapojení rodičovské veřejnosti. 

Organizace by mohly seznámit rodičovskou veřejnost se svou nabídkou, na místě je 

přemýšlet o konkrétní formě takové aktivity. Předcházet bude mapovací workshop 

potřeb rodičovské veřejnosti – viz výše. 

 

Příští setkání PS je naplánováno na pondělí 26. 6. 2017 v 11 hodin v kanceláři Jany 

Vargové na odboru školství. Na programu bude pokračování v tvorbě webových 

stránek, případně diskuze a rozdělení úkolů ohledně Mapovacího workshopu 

chystaného na říjen 2017. 

 

Zapsal/a: Edita Janečková 


