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1. Odsouhlasení programu 

- Program pracovní skupiny byl schválen. 

2. Vyhodnocení rozpracovaných projektů 

a) Vrstevnický program – celkově pozastaveno z důvodu nemoci některých pedagogů 

a z důvodu neustálých změn v rámci nouzového stavu v ČR v souvislosti 

s pandemickým vývojem nemoci C-19 

- byly započaty práce na online verzi. Momentálně jsou v rozpracované fázi, ale budou-

li ICT zpracovateli poskytnuty podklady, je možné dále na projektu pracovat, 

přesunout další zdokonalování a pokračování v projektu MAP III. Webové stránky 

jsou do jisté míry zprovozněny a zaplaceny, byla by škoda nevyužít takového 

potenciálu. 

- z organizačního hlediska je momentálně málo osob pro tvorbu (učitelé jsou zahlceni, 

málo času pro věnování vrstevnickému programu) 

- možnost v nadcházejícím projektu poptat i jiné organizace 

b) Pohádky ve školkách 



 

                                                                                                        

- Vše proběhlo, děti mohly využít zakoupeného vybavení (kostýmy, kulisy) 

- Pohádky byly natočeny a uveřejněny 

- MŠ mají zájem účastnit se dalších podobných projektů (mohlo by se začít organizovat 

něco podobného jako je „vrstevnické vzdělávání“ s tématikou pro děti v MŠ; MŠ 

budou připravovat programy, týkající se jejich okolí. Zaměřeno na rodiče s dětmi 

s tím, že taková stezka bude připravena s aktivitami pro děti (kvíz, malování, tajenka, 

osmisměrka, atp.) 

- Pro představu byla prezentována připravená „cesta ve Stvolínkách“ ve virtuální verzi 

(tvůrce pí. H. Tesárková, webová podpora p. Chludil). Po absolvování cesty jsou 

sestaveny závěrečné kvízové otázky. 

 

3. Strategický dokument 
- Povinný výstup z MAP II., jedná se o nejdůležitější dokument za celý projekt 

- Z důvodu rozsáhlosti byl dokument ještě upraven, zestručněn 

- Představení závěrečného dokumentu, proč je zásadní mu věnovat pozornost, podílet se 

na jeho připomínkování, komentovat a doplňovat své postřehy za dobu trvání projektu. 

Jaké to bude mít výhody, pokud budou takové postřehy, doporučení/náměty ke 

zlepšení uvedeny.  

- SWOT analýzy- silné/slabé stránky. Nejedná se, v případě „slabých stránek“ o výtky, 

co je špatně, ale o jisté náměty a úkoly pro následující navazující projekty (např. málo 

finančních prostředků do bezbariérového vybavení ve školách, špatná dopravní 

dostupnost atp.). Není důvod se za své postřehy a názory stydět, je velice zásadní se o 

takových problémech zmiňovat, neboť to může sloužit jako „opora“ v případě žádostí 

o granty 

- Kladen důraz na zpětnou vazbu od pedagogů!!!!. 

- Systém připomínkování je buď komentáři k jednotlivými bodům přímo v dokumentu 

nebo se odkázat na dané téma a k tomu přiložit své poznatky. Prosíme o nevpisování 

poznámek přímo do dokumentu z důvodu nepřehlednosti. 

 

4. Nadcházející spolupráce v projektu MAP III. 

- V navazujícím projektu MAP III. jsou plánované pouze 4 pracovní skupiny, které 

budou složeny s dosavadních 8 pracovních skupin z toho důvodu, že za uplynulou 

spolupráci bylo zjištěno, že se některá témata jednotlivých pracovních skupin 

prolínají. 

- Výhodami účastí na projektu MAP III. je aktuální přísun důležitých informací, jejich 

výměna, atp. Další podstatnou výhodou je možnost absolvování zajímavých kurzů, 

školení a workshopů (i přes výrazně nižší finanční prostředky). 

- Vítáno obohacení pracovních skupin o další členy (pedagogy, odborníky, atp.) 

 

5. PODĚKOVÁNÍ ZA UPLYNULOU SPOLUPRÁCI, VYNALOŽNÉ 

AKTIVITY A AKTIVNÍ PŘÍSTUP. 

 



 

                                                                                                        

V České Lípě, dne 6. 5. 2021 Zapsala: Eva Kolocová 

 

Dne 15.4.2021 se on-line setkání zúčastnily také členky PS: Dominika Holubová, Stanislava 

Holvoská, pí Myšková, pí Machová, Ivana Honsnejmanová  - dne 6.5.2021 jsme pokračovaly 

v diskuzi nad tématy dokumentu MAPII a zapojení členek PS do další etapy MAP III. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 


