
 
 

                                                                     
 

 

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 – 8. setkání 

Termín konání: 26. 6. 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 – byly zapracovány připomínky členů PS. Probíhá 

diskuze nad grafickou podobou webu a nad velikostí jednotlivých oken. 

V současné době řešíme, zda jednotlivé rubriky budou zobrazeny na několika 

místech současně nebo zda bude jeden pevný web. Řešíme, zda se na webu 

„Volný čas“ mají objevit také odborné služby, které bude obsahovat web 

sociálního odboru MČ Praha 3. Mohla by být samostatná sekce součástí webu 

„Volný čas“.  

Chceme přidat rubriku „Vzdělávání“ do Aktivit. Přejmenovat rubriku „Kontakty“ 

na „Napište nám“ a vytvořit samostatnou rubriku „Partneři“. Rubriku „Zařízení 

pro volný čas“ dále nebudeme rozdělovat. 1. Odkaz by měl být na katalog 

organizací na MČ Praha 3 a chceme, aby po rozkliknutí jednotlivých vizitek byl 

proklik na konkrétní webové stránky. 

 

2. Pan Anděl, který nastoupil na pozici Jany Šimánkové, bude spolu s p. 

Hausnerem vytvářet akční plán strategického rámce. Všichni členové pracovní 

skupiny poslali své poznámky, které budou zapracovány do tohoto akčního 

plánu.  

Společné  setkání pracovní skupiny a škol – je zatím plán udělat společné, 

moderované setkání, kde bychom se mohli potkat a společně si říct, jaké jsou 

naše potřeby a očekávání od sebe navzájem, jak můžeme spolupracovat. 

Setkání bude upřesněno. Jde o setkání a seznámení a získání základního 

povědomí o možnostech spolupráce. Setkání proběhne v Ulitě, akci pomůže 

zorganizovat Tomáš Klumpar. Setkání proběhne v září, a to 21. 9. 2017 

dopoledne za účasti facilitátora – bude ještě upřesněno. Předcházet bude 

schůzka PS v kanceláři Jany Vargové, a to 31. 7. 2017 ve 14.00. Dále se 

uskuteční společná schůzka pracovních skupin v Galerii na Radnici za účelem 

seznámení, a to 28. 8. 2017 od 15.00 do 18.00. 

Zapsal/a: Jana Lišková 

http://www.volnycaspraha3.cz/
http://www.volnycaspraha3.cz/

