
 
 

 

Projekt: MAP rozvoje vzdělávání  na území MČ Praha 3 

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

Zápis z 1. setkání pracovní skupiny pro neformální vzdělávání MAP  

Termín konání: 14. listopadu 2016  

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

Přítomni: Mgr. Edita Janečková (Nová Trojka), Mgr. Jana Vargová (zástupce odboru 

školství Prahy 3), Mgr. Pavel Klíma (PP poradna Praha 3), Mgr. Tomáš Klumpar 

(Beztíže), Jana Lišková (RKC Paleček), Bc. Josef Chmel (Ulita) 

hosté: Mgr. Jana Šimánková (koordinátor projektu MAP)  

omluveni: Mgr. Martina Chmelová (Alfa Human Service) 

__________________________________________________________________________________ 

Program 1. Setkání: 

1. Přivítání a seznámení s projektem 

2. Očekávání od projektu MAP – vyjádření jednotlivých členů skupiny  

3. Vytvoření statutu pracovní skupiny 

4. Vyřízení úkolů a administrativy spojené s projektem 

5. Úkoly 

 

Přivítání členů pracovní skupiny a seznámení s projektem MAP 

     Mgr. Jana Šimánková přivítala členy pracovní skupiny a seznámila je s projektem, 

jeho průběhem a jeho cíli. 

Očekávání od projektu MAP – vyjádření jednotlivých členů skupiny  

     Edita Janečková – se zapojila do projektu, protože by ráda lépe propojila školy a 

neziskový sektor. V projektu vidí šanci na změnu ve spolupráci organizací NNO, škol 

a MČ Prahy 3. Minimálně je propojit na úrovni informovanosti. Cílem je tedy propojení 

světa škol s NNO. 

     Mgr. Jana Vargová - vítá členství ve skupině, protože oblast neformálního 

vzdělávání v neziskové oblasti zná, angažovala se už na jiné MČ. V MČ Praha 3 



 
 

 

proběhlo mapování a zjišťovalo se, které organizace se aktivně zapojují. Domnívá se, 

že spolupráce NNO a škol by se mohla dobře doplňovat a bude se snažit o to, aby 

neziskové organizace samy mezi sebou nebyly konkurenty, ale provázaly navzájem 

své aktivity.  Domnívá se, že není možné vstupovat do škol za každou cenu, školy 

musí v prvním případě učit, a proto je nutné si vytvořit mantinely.  Je důležité zvolit 

vhodnou formu komunikace mezi NNO a školami a dobře promyslet, jak jim nabídnout 

služby NNO na Praze 3 a to takovým způsobem, abychom je ještě více nezahlcovali. 

     Mgr. Josef Chmel -  rád by zkorigoval výrok, že propojení NNO a škol na P3 

nefunguje. Závisí dle něj na konkrétních školách. Kde je prostor, tam to funguje, ale 

určitě ne všude. Za sebe vnímá aktivitu jako přínosnou a využít MAP jako nástroj se 

někam posunout velmi vítá. Za Ulitu má očekávání nastavit mantinely, kde se dá se 

školami potkávat. Cílem dle něj není vytvořit prostor separátních aktivit, ale 

spolupracovat. Užitečným výstupem bude najít oblasti, aktivity, směry, kde se dá na 

školu navazovat nebo nabídku rozšiřovat. Provázat děti se spec. potřebami 

s odborníky, které v rámci prevence poskytuje neziskový sektor. 

     Tomáš Klumpar – zaměření na ohroženou mládež, provozuje nízkoprahové kluby.  

Pořádají návazné programy. Snaží se propojovat běžnou mládež s rizikovou a Ulita 

má potenciál takového propojení dosáhnout. Je třeba seznámit se důkladněji se 

školou, znát ředitele a navázat spolupráci na vyšší úrovni.  

     Pavel Klíma – metodik prevence je spec. pedagog. PP poradna je úzce zaměřená 

na konkrétní ohrožení, na konkrétní jevy, ale v oblasti formálního vzdělávání, nikoliv 

neformálního. Jeho konkrétní zájem je podpořit pedagogy v prevenci šikany.  Nabízí 

svou účast jako poradní hlas s ohledem na odlišnosti škol. Myslí si, že čas po škole by 

mohl být doplněn o skupinu růstovou. Je určena dětem, které v nějakém tématu 

selhávají nebo potřebují sestavit si vzorec chování mimo svou skupinu spolužáků ve 

škole. Tématem může být situace, kdy dítě neumí přijít k druhým a komunikovat a tím 

selhává. Domnívá se, že tato služba na trhu chybí a těchto skupin a odborníků je málo. 

     Jana Lišková – uvítala by propojení učitelů a ředitelů škol s logopedy, psychology, 

terapeuty a dalšími odborníky, kteří tvoří tým neziskových organizací. Cílem je 

propojení a poskytnutí návazných aktivit, ne jen kroužků, ale také aktivit odborných. 

Na Praze 3 jsou neziskové organizace, které takovouto službu poskytují a mají s ní 

velmi dobrou zkušenost, služby jsou dobře přijímány klienty a mohly by dobře 

navazovat na nabídku škol. 

 

 



 
 

 

Vytvoření statutu pracovní skupiny 

     Pracovní skupina NNO 

 Koordinátor a leader pracovní skupiny – Edita Janečková 

 Zástupce koordinátora a zapisovatel – Jana Lišková 

 Složení pracovní skupiny – viz členové pracovní skupiny 

 

 Hlavní úkoly:  

1. hlavním úkolem je seznámit cílovou skupinu s existencí MAP konkrétně 

skupiny pro neformální vzdělávání a vysvětlit, co to je 

2. propojení – bude zasláno Editě p. Vargovou  

3. Hledat příležitosti a možnosti, co v jiných pracovních skupinách nevidí a 

my to můžeme nabídnout. 

4. Nabídka NNO pro školy. Co můžeme nabídnout my? 

5. Identifikovat možnosti, které náš segment má a může nabídnout a 

podchytit části, které se ve škole neodehrávají. 

6. Definovat pro koho a co má MAP přinést 

 Organizace práce pracovní skupiny: 

1. Časový harmonogram – schůzky minimálně 1x měsíčně nebo dle 

potřeby 

2. Pracovní skupinu svolává Edita formou mailu 

3. Na konci každého setkání se skupina dohodne na termínu dalšího 

setkání. 

4. Zápis pořizuje Jana Lišková a bude zaslán všem členům do 5 pracovních 

dní mailem. 

5. Forma výstupů z jednání – zápis bude ve formě protokolu a bude 

standardizovaný, protokol dodá p. Šimánková 

 Forma komunikace:  

Skupina bude využívat web www.praha3.cz  a www.skolypraha3.cz, články 

v Radničních novinách. A také přímé oslovení NNO formou mailů, osobně, 

sociální sítě, newslettery jednotlivých NNO. 

Statut je přijat beze změn. 

Vyřízení úkolů a administrativy spojené s projektem 

1. Návrhy na přijetí jednotlivých členů a uzavření dohod. Formuláře předány p. 

Vargové.  Od 14.11.2016  je možno zapisovat do výkazu práce. 

2. 14.12.2016  v 16.00 hodin účast na Úvodní konferenci MAP vzdělávání 

městské části Praha 3 – je třeba zareagovat na mail v pozvánce a potvrdit svou 

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


 
 

 

účast. Účastnit se bude celá pracovní skupina, je potřeba představit se a 

jednoduchým způsobem formulovat svou vizi.  

3. Oslovovací dopis, který budeme zasílat jednotlivým organizacím, je bez 

zásadních připomínek, je třeba do něj pouze doplnit jednu větu a může být 

odeslán. Všichni účastníci se shodli na jeho znění. Edita jej odešle spolu 

s otázkami do dotazníku Janě Šimánkové. 

4. Vytipování určitých rodičů, kteří by se do projektu chtěli zapojit a být součástí 

řídícího výboru.  Každý člen pracovní skupiny (zástupci NNO) se pokusí najít 

ve své organizaci nějaké aktivní rodiče, které osloví. Návrhy posílat Editě. 

5. Mapování situace na Praze 3 – PS musí připravit SWOT analýzu k jednotlivým 

prioritním opatřením MAP (3analýza) za účasti NNO, které projeví zájem. 

Během prosince se musí tato analýza připravit (termín, místo, facilitátor apod.) 

a během ledna 2017 by měla proběhnout.  

6. Seznam neziskového sektoru v katalogu MČ Prahy 3 je kompletní, shodli jsme 

se, že není třeba nikoho doplnit. Jen je potřeba vést v patrnosti nový subjekt 

Beztíže, z.ú. 

7. PS má za úkol do konce ledna 2017 udělat analýzu dokumentů, které se týkají 

strategií a koncepcí NNO ve vztahu ke vzdělávání (stát, magistrát, obec, školy, 

NNO – co se týče dokumentů samotných NNO, zjistíme jejich existenci v rámci 

setkání za účelem SWOT analýzy). 

8.  

Úkoly na příští setkání 

1. Jana Vargová – zařídí oslovení neziskovek v Radničních novinách.  

2. Úkol pro všechny -  vytipovat rodiče, kteří by se do mapování zapojili. 

3. Edita Janečková – zjistit termín setkání pro tvorbu SWOT analýzy na radnici 

MČ Prahy 3 

4. P. Vargová se pokusí zajistit facilitátora pro tvorbu a moderování analýzy. 

Pokud se nepovede, Edita osloví facilitátora, se kterým N3 spolupracuje do 

konce prosince. 

5. Tomáš Klumpar – tvorba oslovovacího dopisu pro účast na tvorbě SWOT 

analýzy, do 12.12. 

6. Jana Vargová – analýza dokumentů ŠVP a zpracuje tabulku kontaktů na 

členy PS do 31.12 

7. Edita Janečková – analýza dokumentů MČ, do 31.12, vytvoření sdíleného 

dokumentu pro dopracování hlavních úkolů PS jako součásti Statutu PS 

8. Josef Chmel -  analýza dokumentů MHMP, do 31.12 

9. Jana Lišková – analýza dokumentů státu, které se týkají koncepce a 

strategie NNO ke vzdělávání, do 31.12. 



 
 

 

10. Všichni – dopracování hlavních úkolů jako součásti Statutu PS – do 20.11. 

– pak Edita odešle hotový statut Janě Šimánkové. 

 

 

Příští setkání pracovní skupiny bude 12.12. v 11.30 hod. v Nové Trojce – hlavním 

úkolem bude formulování cílů PS pro účely představení na úvodní konferenci 

MAP. 

 

 

Zapsala: Jana Lišková 

Ověřila: Edita Janečková 

 


