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ZÁPIS ZE SPOLEČNÉ SCHŮZKY PRACOVNÍCH SKUPIN 

A VEDOUCÍCH PRACOVNÍCH SKUPIN 

MAP II. PRAHA 16 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011811 

Datum jednání:  28. listopadu 2019 

Čas jednání:   15:00 – 17:00 hodin 

Místo jednání:  zasedací místnost MěÚ MČ Praha 16 

Přítomni:   dle prezenční listiny 

Zápis:    Bc. Lucie Albrechtová, DiS. 

 

1. Úvod 

Mgr. Knotek zahájil jednání. Uvítal účastníky setkání a představil se aktérům, se kterými se 

dosud neznal, protože se někteří aktéři účastnili setkání MAP II poprvé. Mgr. Knotek 

představil Mgr. Věru Tůmovou, které předal slovo.  

 

2. Post Bellum 

Post Bellum je obecně prospěšná společnost, jejíž činností je zaznamenávání a archivace 

vzpomínek pamětníků klíčových historických momentů 20. století. Založila ji skupina českých 

novinářů a historiků, kteří se potkávali na tiskových konferencích a výročních pietních akcích 

a byli přesvědčení, že pamětníci musí dostat příležitost svůj příběh vyprávět vcelku, souvisle 

a detailně. Stěžejním projektem společnosti Post Bellum je online archiv „Paměť národa“. 

Jedná se o databázi pamětnických příběhů, fotografií, deníků a různých archiválií z období 

totalit 20. století, nacismu a komunismu. Dnes sbírka čítá tisíce zpracovaných příběhů a jako 

internetový archiv je přístupná široké veřejnosti. Zahrnuje především vzpomínky válečných 

veteránů z 2. světové války, přeživších holocaust, odbojářů, vyprávění politických vězňů, 

představitelů disentu, příběhy novodobých vojenských veteránů, představitelů 

národnostních menšin, ale také těch, kteří se stali součástí represivních složek totalitních 

režimů – Státní bezpečnosti, KGB a jiných. Strategickými partnery a spolutvůrci Paměti 

národa jsou Ústav pro studium totalitních režimů a Český rozhlas. 

Kromě zaznamenávání vzpomínek pamětníků se Post Bellum snaží také o to, aby se jejich 

příběhy dostaly do povědomí širšího publika. Tým Post Bellum sdružuje více než dvacet 

zaměstnanců a stovky spolupracovníků, kteří pracují na rozšiřování sbírky Paměť národa, 

zajišťují finanční prostředky a chod organizace, koordinují vzdělávací a osvětové projekty 

pro děti i dospělé, vyprávějí příběhy dál. Post Bellum pořádá výstavy, vydává knihy, 

organizuje společenské akce. Deset let na vlnách Českého rozhlasu vysílá Příběhy 20. století. 

http://www.ustrcr.cz/
http://www.rozhlas.cz/
http://www.postbellum.cz/co-delame/filtr/vystavy/
http://www.postbellum.cz/co-delame/filtr/publikace/
http://www.rozhlas.cz/plus/pribehy
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Podporuje u žáků i studentů zájem o moderní dějiny a historii prostřednictvím zážitkových 

workshopů i rozsáhlého vzdělávacího projektu „Příběhy našich sousedů“. Společnost 

vyhlašuje každý rok největší dokumentaristickou soutěž v ČR a na Slovensku a stále hledá 

nové cesty, jak téma atraktivním způsobem přiblížit veřejnosti a jak rozproudit společenskou 

debatu o demokratických hodnotách. 

Mgr. Věra Tůmovou nabídla místním aktérům zajímavou spolupráci, která se týká právě 

zmíněného vzdělávacího projektu „Příběhy našich sousedů“. Podstatou je badatelskou 

a dokumentaristickou práci přiblížit dětem. Místní aktéři získali informační materiály 

a podklady pro prostudování. 

 

3. Jednání s MAS Dolnobřežansko, MAS Jihozápad – sdílení zkušeností 

Ing. Iva Houserová pozvala na jednání pracovních skupin zástupce MAP II pro ORP Černošice. 

Pozvání přijala a jednání se zúčastnila Ing. Hana Barboříková (projektová manažerka) 

a Mgr. Monika Neužilová (koordinátoři klíčových aktivit pro aktualizaci a implementaci MAP 

v území). MAP pro ORP Černošice je veden pod záštitou MAS Dolnobřežansko. V roce 2018 

MAS Dolnobřežansko (nositel projektu) po dohodě s dalšími aktéry v území podala žádost 

na realizaci pokračování projektu MAP pro ORP Černošice. Obec s rozšířenou působností 

(tedy ORP) Černošice pokrývá rozsáhlé území kolem Prahy, z jihu od Jesenice, přes Jílové 

u Prahy, Mníšek pod Brdy, přes západní Rudnou, Hostivice až po severní Roztoky u Prahy. 

Zjednodušeně bývalý okres Praha – západ. Celkem je v území ORP 80 obcí a přes 100 

základních a mateřských škol. Do projektu je z nich zapojeno 86 škol, které jsou držiteli RED 

IZO.  Projekt je naplánován na 40 měsíců (1. 1. 2019 – 30. 4. 2022) s celkovým rozpočtem 18 

442 433,- Kč. 

Ing. Hana Barboříková představila Strategický plán a uvedla několik případků z praxe, které 

se aktérům osvědčily. Zajímavostí v rámci MAP II pro ORP Černošice je například sdílený 

logoped (celkem čtyři logopedi), jejichž mzdové náklady jsou hrazeny z projektu MAP II. Dále 

zde funguje sdílený konzultant pro inkluzivní vzdělávání, neboť místní školy v rámci šablon 

a z vlastního rozpočtu nedosáhnou vždy na vlastního zaměstnance. Pracovní skupiny jsou 

stanoveny v MAP II pro ORP Černošice pouze 4, a to základní dle Pravidel MAP (povinné 

pracovní skupiny). Pracovní skupiny se pro nejefektivnější zajištění výstupů scházejí vždy 

společně. Každou pracovní skupinu tvoří okolo 5 členů, týmy jsou malé, ale velmi 

akceschopné a pružné.  Problémem, se kterým se tým MAP setkává, je rozsáhlost území 

realizace projektu. Aktéři nejsou vždy ochotni urazit větší vzdálenosti na společné schůzky, 

a to i díky nedostatečné infrastruktuře veřejné hromadné dopravy. Ing. Barboříková 

a Mgr. Neužilová představily několik úspěšných aktivit a workshopů, která v rámci své 

činnosti pořádají. Velice pyšní jsou naši kolegové na oblíbené Badatelské soboty. V rámci 

realizace projektu je pro místní aktéry vydáván velice přehledný info list, který obsahuje 

harmonogram setkání, školení, workshopů a dalších aktuálních informací.  

http://www.postbellum.cz/co-delame/filtr/workshopy/
http://www.postbellum.cz/co-delame/filtr/workshopy/
http://www.postbellum.cz/co-delame/projekty/pribehy-nasich-sousedu/
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Setkání s kolegy bylo velice inspirativní a my děkujeme, za příjemnou návštěvu. Více 

informací o našem společném MAP sousedovi naleznete na webových stránkách 
http://www.map-orpcernosice.cz/. 

 

4. Prezentace iKAP 

Ing. Iva Houserová se zúčastnila jednání s manažerkou iKAP a představila místním aktérům 

možnosti, které v rámci MAP mohou využít. Akce konané pod záštitou iKAP jsou kvalitní 

a jejich odborníci ověření. Školení a workshopy mají vysokou úroveň. iKAP nabízí mimo jiné 

i využití polytechnických hnízd a další zajímavé aktivity v rámci MAP. Více informací je 

uvedeno v přiložené prezentaci. 

 

5. Školení, sdílení zkušeností místních aktérů 

Mgr. Chovancová se zúčastnila školení „Inovativní nástroje a metody podpory matematické 

gramotnosti pro učitele 2. stupně ZŠ“, které bylo organizováno v rámci iKAP. Školení 

proběhlo 12. 11. 2019 v obsáhlém sedmihodinovém programu.  

Paní Chovancová ocenila především získané inspirace na nové metody a inovativní pomůcky, 

které žákům přibližují matematiku atraktivní formou pomocí digitálních technologií 

(například využití ozobotů) a různých forem hry.  

Děkujeme kolegyni za informace a sdílení zkušeností, které přenesla ze školení na naše 

jednání. Děkujeme také za pozitivní hodnocení vlastních poznání z aplikace nových metod 

při výuce matematiky pro žáky základních škol. 

 

6. Velvarský BETT – účast kolegyň na akci MAP Kladno II 

Kolegyně Jana Petráškové (ZUŠ Radotín) a Alena Schniebelová (MŠ Zbraslav Matjuchinova) se 

dne 22. 11. 2019 účastnili veletrhu Velvarský BETT. Tuto akci pořádal Místní akční plán 

Kladno II ve spolupráci se Základní školou Velvary a cílem bylo seznámit se s interaktivními 

výukovými metodami umožňujícími zapojení žáků do výuky. Účastníci měli možnost si sami 

na workshopech vyzkoušet, jak využívat interaktivní prvky, technologie, či aplikace ve výuce 

a efektivně rozvíjet možnosti jak žáků, tak pedagogů.  

Veletrh mimo jiné nabídl tyto témata: pohled do blízké budoucnosti přes VR brýle, 3D sken 

a 3D tisk v rámci polytechnického vzdělávání, robotika rozvíjí potenciál žáků aneb 

Polytechnické vzdělávání ve 21. století atd. 

http://www.map-orpcernosice.cz/
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Obě kolegyně hodnotily účast jako velice přínosnou. Přednesly ostatním kolegům, která 

témata je zaujala nejvíc a mohla by být řešena v rámci realizace MAP II. Praha 16 v oblasti 

digitalizace ve vzdělávání.  

Děkujeme kolegyním za zpětnou vazbu a zkušenost z akce pořádané kolegy v rámci místního 

akčního plánování. 

 

7. Průzkum organizovaný vedoucími pracovní skupiny pro polytechnické vzdělání 
 
Mgr. Zdeněk Stříhavka a Mgr. Jitka Krůtová připravili dotazník, který má prozkoumat 
vzdělanostní kapacity a potřeby v území pro oblast polytechnického vzdělávání. Děkujeme 
za první průkopnické aktivity v rámci pracovních skupin. Budeme se těšit na výsledky 
a výstupy z probíhajícího dotazníkového šetření.  
 
Na základě aktivního jednání kolegů bude připraven vzor pro zápis z jednání a prezenční 
listina. Tyto vzory mohou využít všichni aktéři, kteří chtějí zaznamenat své konání a jsou 
ochotni sdílet svou práci, příklady dobré praxe a pomoci tak ostatním svým kolegům. Vzory 
budou k dispozici na webových stránkách MAP II. Praha 16. 
 

8. Další plány 

V nejbližší době bude probíhat průzkum vzdělanostních kapacit a budou sestavovány 

aktivity, včetně harmonogramu. 

 

9. Závěr 

Realizační tým děkuje všem aktérům za vysokou účast a za celkový zájem 

o projekt. 

 

V Radotíně, dne 28. listopadu 2019 

 

 

 

Lucie Albrechtová 


