
 
 

 

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 širšího pléna pracovních skupin pro neformální vzdělávání 

Termín konání: 19. ledna 2017 v čase od 14.00 do 18.00 

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

Přítomni: dle prezenční listiny 

hosté: Mgr. Jaroslava Suková, radní pro školství 

omluven: Ing. Milan Hausner, manažér projektu (pracovní neschopnost) 

Zápis z jednání: 

 jednání krátkým pozdravem zahájila J. Vargová, vedoucí Odboru školství 

 

 J. Šimánková seznámila přítomné s projektem MAP rozvoje vzdělávání MČ 

Praha 3, dále s obecnými pravidly a závaznými postupy pro zpracování 

Strategického rámce 2023, včetně termínu jeho odevzdání, který je stanoven k 

datu 31. 3. 2017 

 

 Mgr. Pavel Rampas, facilitátor pracovního setkání, v rámci krátké prezentace 

seznámil přítomné s pravidly pro zpracování SWOT analýz 

 

 Mgr. Pavel Rampas po krátké diskusi rozdělil přítomné do čtyř pracovních 

skupin a zadal jim práci v rámci vymezeného časového limitu 

 

 Po ukončení práce ve skupinách následovala společná diskuse a tvorba 

společné SWOT analýzy, včetně vymezení prioritních témat 

 

 Pracovní setkání ukončila Mgr. Jana Šimánková 

 

Výstupy z jednání:  

 

 Z úvodní diskuze o cílech SWOT analýzy a vůbec situace v prostředí 

neformálního vzdělávání na Praze 3 vyplynulo, že by bylo efektivní nejprve 



 
 

 

zmapovat vůbec celé prostředí pro budoucí spolupráci mezi formálním a 

neformálním vzděláváním 

Na základě tohoto poznatku byla vytvořena obecná SWOT analýza mapující 

potřeby organizací v oblasti neformálního vzdělávání 

 

 SWOT ANALÝZA NNO PRAHA 3 

 

Komentář facilitátora: výsledky této analýzy jsou tedy spíš základem pro 

potřebné změny v prostředí spolupráce; facilitátor doporučuje následně 

věnovat se již konkrétním oblastem, které by byly zaměřené na jednotlivá 

prioritní, doporučená a volitelná opatření MAP.  

Zjednodušeně tedy nejprve vůbec vytvořit motivační prostředí pro spolupráci 

obou sektorů, a až pak řešit konkrétní obory a metody. 

 

Přílohy zápisu: 

1. SWOT ANALÝZA (červeně jsou zvýrazněné body s určenou vyšší prioritou) 

2. Prezentace - představení projektu  

(Mgr. Jana Šimánková; podklady Mgr. Martina Chmelová) 

3. Prezentace – základní pravidla při zpracování SWOT analýz 

(Mgr. Pavel Rampas) 

 

Doplňující informace: 

1. S výstupy pracovní skupiny bude veřejnost seznámena prostřednictvím 

www.praha3.cz a www.skolypraha3.cz 

2. SWOT ANALÝZA bude dále předmětem jednání užšího pléna pracovní skupiny 

pro neformální vzdělávání 

3. SWOT ANALÝZU zaměřenou na prioritní, doporučená a volitelná témata 

navrhne užší plénum PS pro neformální vzdělávání; návrh bude dále diskutován 

na veřejném pracovním setkání č.2; předpokládaný termín únor 2017 

 

Zapsala: Jana Šimánková, expert strategického plánování MAP rozvoje vzdělávání 

MČ Praha 3 

http://www.praha3.cz/
http://www.skolypraha3.cz/

