
 
 

 

 

Projekt: MAP rozvoje vzdělávání  na území MČ Praha 3 

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

Zápis z 6. setkání pracovní skupiny pro neformální vzdělávání MAP  

Termín konání: 12. dubna 2017  

Téma:  Webové stránky 

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

školství Prahy 3), Mgr. Tomáš Klumpar (Beztíže), Jana Lišková (RKC Paleček), Bc. 

Josef Chmel (Ulita) 

hosté: Ing. Milan Hausner, Martin Počta (Kamap) 

omluveni: Mgr. Martina Chmelová (Alfa Human Service)  

__________________________________________________________________________________ 

Program 6. setkání: 

1. Webové stránky školypraha3 – volný čas 

2. Úkoly 

 

Představení Martina Počty 

 

Martin je webový administrátor a přišel na naši pracovní skupinu, aby nám pomohl 

sestavit strukturu webu. Navrhuje udělat rozcestník na úvodní stránce, kde by byly  

4 sekce (ZŠ, MŠ, MAP a Volný čas).  Z těchto sekcí by se dalo dostat do příslušných 

podsekcí. Název webu by mohl zůstat „školypraha3“. 

 

Shodli jsme se, že je třeba nejdříve definovat cílovou skupinu, pro kterou je web určen 

a následně dát název webu a udělat jeho podobu.  Z plánovacího setkání a společné 

SWOT analýzy vzešel požadavek na vytvoření společného webu, dosud však nebyla 

stanovena jeho podoba.  

 

PS se shodla na cílové skupině – rodiče dětí. Název sekce by měl být „Volný čas Praha 

3“. 

 

Nejdříve byla zakázka pracovní skupiny udělat web, který bude zaměřen na neformální 

vzdělávání. Řešení by mohlo být ponechat současný web, který prolinkujeme, 

propojíme s webem MAPu. Návrh je vytvořit subdoménu pod doménou  

 



 
 

 

 

MČ Praha 3. Další návrh je vytvořit tzv. Multiweb. Fungoval by na samostatné doméně 

nebo subdoméně. 

      

Současně v rámci Komunitního plánování připravují a připomínkují jednotlivé pracovní 

skupiny duplicitní web, kde budou informace o dětech a mládeži a volném čase. Shodli 

jsme se, že dělat dvě stejné rubriky na dvou webech nedává smysl. Proto budeme na 

pracovní skupině komunitního plánu navrhovat, abychom vytvořili pouze jednu rubriku 

v rámci MAP a ta by byla součástí webu školypraha3. Je zde předpoklad větší 

pružnosti a aktuálnosti. 

 

    Webová stránka musí obsahovat rubriku příkladů dobré praxe. Znamená to, že je 

třeba dodržovat jednotnou linii a to pro případ vkládání různých příspěvků. Bude se to 

řešit formulářovým vkládáním. Přístup admina by měly jen větší (stálé) organizace, 

které si příspěvky budou administrovat samy. A malé organizace by posílaly formulář 

s akcí a ta by jim byla zveřejněna. Začali jsme také probírat možnou grafickou podobu. 

Je třeba, abychom se znovu sešli a probrali jak podobu, tak strukturu. 

 

 

Úkoly 

1. V září by bylo velmi přínosné udělat konferenci v rámci projektu MAP  

o příkladech dobré praxe s panelovou diskusí, kde bude možné sdílet data 

všech zapojených organizací. Společný směr je, aby se konference dělaly 

pravidelně, aby se školy a organizace poskytující neformální vzdělávání 

propojovaly a navázaly možnou spolupráci. Začít bychom mohli na akci Volný 

čas na Trojce v září, kde můžeme jako součást uspořádat  v Informačním 

středisku konferenci. 

2. Je potřeba udělat ještě jednu schůzku ohledně samostatné struktury webu. 

Datum a čas květnové schůzky bude dohodnut po emailu. 

 

Zapsala: Jana Lišková 


