
Záznam ze setkání zájemců o členství v pracovních skupinách MAP II Mnichovohradišťsko 

14. listopadu 2018 v 17:00 hodin ve Volnočasovém centru MH,

Zámecká 744, Mnichovo Hradiště

     Průvodního slova se po dobu celého setkání ujala Blažena Hušková, která pracuje v MAP ll

jako  odborný  pracovník.  Nejprve  přivítala  účastníky  setkání,  poté  se  představili  členové

realizačního týmu MAP ll, tedy Michala Mydlářová (asistentka projektu), Markéta Tomášová

(koordinátorka  vzdělávacích  aktvit)  a  Kamila  Kořánová  (fnanční  manažerka).  Martna

Kestnerová,  hlavní  manažerka  projektu,  byla  představena  zprostředkovaně,  neboť  se

středečního setkání nemohla zúčastnit. Michala Mydlářová informovala o kanceláři MAP ll,

která se nachází ve Volnočasovém centru (boční vchod, zvonek MAP), a seznámila přítomné

s úředními hodinami kanceláře. Jako poslední se představila Blažena Hušková, která z pozice

odborného pracovníka pomůže jednotlivým pracovním skupinám s rozjezdem jejich činnost.

     Následovalo  představení  účastníků  setkání.  Potěšující  byla  skutečnost,  že  si  kromě

několika  zástupců  mnichovohradišťských  škol  (MŠ  Mírová  i  Jaselská,  ZŠ  Studentská,  ZŠ

Sokolovská,  ZŠ Švermova,  GMH) našli  do Volnočasového centra cestu i  zástupci  ZŠ a MŠ

Jivina, ZŠ a MŠ Klášter, ZŠ Kněžmost, ZŠ Bakov n. Jiz., ale i zástupci neformálního vzdělávání

(knihovna, muzeum, KDM, Jednota bratrská) či rodiče. Přítomen byl i člen širšího týmu MAP

II Robert Rölc, odborný konzultant, či Martna Kulíková, projektová manažerka města MH.

     Blažena  Hušková  obecně  pohovořila  pracovních  skupinách,  které  budou  v MAP  ll

fungovat po celou dobu projektu, o jejich tématech (jež se budou v určitých bodech prolínat)

i  četnost setkávání  členů.  Každá  PS  se  může  spolehnout  na  podporu  realizačního  týmu

projektu, především Markéty Tomášové. Více informací o PS, povinných i implementačních,

na našem webu: http://www.map-mh.cz/.
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     Zúčastnění dostali k dispozici do vlastních rukou formální verze náplní jednotlivých PS, na

FB i na webu byly před setkáním jednotlivé skupiny představeny „neformálním“ jazykem.

Součástí setkání byla i prezentace náplní  PS prostřednictvím dataprojektoru.

     Markéta Tomášová přiblížila na základě dotazu jedné z účastnic podrobně PS pro rovné

příležitost. Zmínila též úterní návštěvu (13. 11. 2018) paní Markéty Mížové z vládní Agentury

pro sociální začleňování – paní Mížová bude jednak členkou řídícího výboru, jednak PS pro

rovné příležitost a během své schůzky s realizačním týmem v Mnichově Hradišt přišla již

s konkrétními návrhy na vzdělávací akce (práce s dětmi z vyloučených lokalit, mediace pro

učitele…), zmínila se též o možnost organizovat setkání asistentů pedagoga. Skvělé by bylo,

kdyby se kromě pedagogů, rodičů, vedení škol či zástupců zřizovatelů do práce této skupiny

zapojili i pracovníci OSPODu, NNO, šk. psychologové či metodici prevence, různí odborníci.

     Velký prostor byl též věnován PS pro fnancování, která je nad všemi ostatními skupinami,

povinnými i implementačními, od všech získává podněty a zabývá se možnostmi fnancování

jejich aktvit (např. z dotací, grantů, Šablon ll). Členy této skupiny budou mj. Martna Kulíková

a Robert Rölc, oba s velkým přehledem o možnostech fnancování. Robert Rölc doplnil, že

aktvity, které je možné hradit z projektu MAP ll, musejí být aktvitami pro více škol oprot

Šablonám, jež fnancují potřeby jednotlivých škol.

     Zajímavá pro většinu PS je i možnost nákupu pomůcek z fnančních prostředků MAP – tyto

pomůcky  pak  mohou být  školám zapůjčeny  k  vyzkoušení.  Na adresu práce  PS  padlo,  že

setkávání  jejich  členů  by  mělo  být  především  zábavné,  administratvní  záležitost bude

z největší možné míry zajišťovat realizační tým projektu.

     Nemělo by se zapomínat ani na digitální gramotnost, která by se měla prolínat většinou

PS, bude možnost/povinnost přizvat i externího odborníka na toto téma. U „gramotnostních“

PS, ale i  u implementačních bude jejich úkolem vytpovat  místní  odborníky/lídry,  kteří  se

dlouhodobě  věnují  svým  tématům,  zapojit  je  do  spolupráce  a  vytvořit  jejich  seznam  na

webu,  který  bude  nápomocný  ostatním  pedagogům.  Všechny  PS  pak  mohou  přicházet
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s náměty na různé aktvity (semináře, workshopy, konference…). Obě implementační PS mají

obsáhlé názvy – možná by mohlo být jedním z jejich prvních úkolů výstžné zjednodušení

jejich názvu.  Obě tyto  skupiny  vzešly  z  potřeb minulého projektu MAP I  a  již  mají  i  své

vedoucí, Ivu Štrojsovou (GMH) a Ivu Andrlíkovou (GMH). Pokud by jakéhokoliv člena jedné

PS zajímala činnost jiné PS, není problém se setkávání dalších PS účastnit jako pozorovatel,

případně v budoucnu i změnit skupinu. Každá PS bude ze svého setkání pořizovat záznam,

který bude zveřejněn na webu. Navíc  je přímo náplní  práce Blaženy Huškové propojovat

jednotlivé PS, hledat přesahy. Skupiny by se měly sejít alespoň 4x ročně, buď v kanceláři

MAP,  případně  podle  možností aktérů  na  školách,  v  organizacích.  Realizační  tým  bude

nápomocen  a  rozsah  spolupráce  se  vyladí  podle  potřeb.  Blažena  Hušková  by  chtěla  být

(pokud jí to časová vytíženost dovolí) přítomna prvnímu setkání všech skupin, kde by se mělo

vymezit,  čeho by chtěly skupiny dosáhnout,  a popsat to.  Kamila Kořánová pak uzavře  se

členy PS dohody o provedení práce.

     Účastníci setkání se rozdělili do svých PS podle osobních preferencí. Jejich členové si ve

většině  případů  domluvili  data  prvních  schůzek.  Všechna  data  setkání  budou  průběžně

uveřejňována na webu. Skupiny budou přístupné pro veřejnost. 

     Lucie  Beranová  (ZŠ  Studentská,  členka  PS  pro  matematckou  gramotnost)  vyzvala

přítomné, aby jim dali  vědět o nějakém rodiči,  kterého baví  matematka a myslí  si,  že to

učitelé nedějí podle jeho představ: rádi by ho přivítali ve své skupině.

     Po závěrečném poděkování přišel s nabídkou spolupráce pan Novák (Jednota bratrská):

pokud by někdo potřeboval zhotovit nějakou didaktckou pomůcku ze dřeva, může se na něj

obrátt a on ji s dětmi vyrobí v jejich truhlářské dílně. Následně účastníky vyzval k prohlídce

truhlářské  dílny,  která  se  nachází  ve  Volnočasovém  centru  ve  sklepě.  Prohlídka  dílny

s hradišťským  betlémem,  na  kterém  momentálně  pracují,  byla  příjemným  zakončením

setkání.

Zaznamenala: Michala Mydlářová
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