
 

 

Zápis 1. jednání Pracovní skupiny č. 2 Kalokagathia a volnočasové aktivity 
 

Datum: 22. 2. 2017 od 9.30 hod.  

Místo: DDM Monet 

Vedoucí:  Mgr. Marek Dastych, Richard Rezek 

Přítomni: viz prezenční listina 

Zpracovala: Naďa Holická, Realizační tým MAP Praha 12 

 

A. Program  a průběh jednání 

ID Téma 
1 Představení MAP 

Stručná informace o projektu MAP v Praze 12, současný stav a výhled, protože se jednání 
účastnilo několik zástupců, kteří ještě do procesu zapojeni nebyli.  

2 Představení účastníků 

Všichni účastníci stručně představili sebe a případně instituci, kterou zastupují. 

Účastníci žádali o vzájemné předání kontaktů mezi  členy PS. 

 



 

 

3 Diskuse konkrétních problémů / námětů, které by mohly přispět k naplnění strategického rámce 
MAP 

Členové PS představili a diskutovali náměty, které považovali za potřebné projednat v rámci 
platformy:  

1) Možnost podpořit zapojení zejména starších dětí (druhý stupeň), které nemají návyk 
využívat místní kroužky 

2) Umožnit dětem ze sociálně slabých rodin návštěvu kvalitních kroužků – současně 
vzdělávat rodiče, kteří přihlašují své děti do příliš mnoha kroužků, aby dětem umožnili 
odpočinek. Je-li kvalitní činnost družiny, v mnoha případech nejsou kroužky potřebné 

3) Sladit potřeby vrcholového sportu nebo jiné časově náročné volnočasové aktivity a školy 

4) Náročná organizace pro rodiče i organizátory volnočasových aktivit při přivádění a 
odvádění dětí na kroužky/z kroužků (bezpečnost, legislativa) 

5) Snižování sportovní zdatnosti dětí a žáků 

6) Podpořit děti s ostatním mateřským jazykem, aby se více zapojovaly do volnočasových 
aktivit (jazyková, ale i kulturní bariéra) – dát podnět na PS Inkluze 

7) Propagovat zapojení rodiny do volnočasových aktivit – společné aktivity pro rodiče a děti, 
zapojení rodičů – otců do života školy 

8) Inkluze ve volnočasových aktivitách – jak začlenit děti potřebující vyrovnávací opatření do 
táborů, asistent pedagoga při volnočasových aktivitách 

9) Umožnit dětem, aby poznaly co nejširší škálu různých sportů, nemůže-li se sport 
představit ve škole, musí škola za sportem (biatlon, hokej, tenis…) 

10) Zdravý způsob života – osvěta na akcích škol nebo MČ, včetně pilotního zapojení místních 
škol do některých projektů, konference o zdravém životním stylu, 

Z diskuse vyplynuly následující návrhy  

1) Informační kanál volného času na Praze 12 - možnost rozšířit mobilní aplikaci Praha 12 o 
nabídku volnočasových aktivit  

2) Posílit spolupráci místních subjektů – DDM / školy / družiny mj., v těchto oblastech: 

a. Vytvořit virtuální prostor pro sdílení pomůcek / technického vybavení (např. 
pódium, ozvučení) DDM a místních ZŠ, MŠ 

b. Více otevřít školy prověřeným volnočasovým aktivitám DDM, které by se mohly 
odehrávat i ve školách 

c. Kvalita nabízených volnočasových aktivit – DDM dlouhodobě usiluje o vysokou 
kvalitu nabízených kroužků, která se nedá realizovat bez „kvalitních pedagogů“ – 
poptává tedy tyto pedagogy a potenciál vidí i v učitelích ZŠ, kteří by mohli ZK vést 

d.  DDM nabízí velmi kvalitní divadelní, vzdělávací a preventivní programy pro ZŠ a 
MŠ v Divadle Na Cikorce, případně přímo na školách. DDM si dokáže představit 
roli garanta, který bude ZŠ a MŠ nabízet výše uvedené aktivity nebo je bude 
schopno doporučovat. 

3) Školení o zdravém stravování pro zaměstnance jídelen 

4) Testování fyzické zdatnosti žáků 



 

 

 

B.   Program dalšího jednání  

  
1 Termín dalšího jednání pracovní skupiny: 26.4.2017 v 9:30 v DDM Monet 

 

2 Program: 
• Projednání zápisu a diskuse problémů/námětů/návrhů z 1. jednání pracovní skupiny.  
• Informační kanál volného času na Praze 12   

o Vnější forma, obsah, filtry, atp. 
o Zvážení finančních požadavků na systémové IT řešení ve formě programování i 

správy systému, i varianta bez finančních nároků. 
o Možnost začlenit do systému i jistý druh burzy práce pro lidi, kteří chtějí pracovat s 

dětmi s nabídkou volnočasových aktivit / dobrovolníci / volná pracovní místa ve 
školách a doplňování úvazků  

o Varianta systému na webu nebo mobilní aplikace 
o Rizika systému 

• Virtuální prostor pro sdílení pomůcek / technického vybavení (např. pódium, ozvučení) 
DDM a místních ZŠ, MŠ. Databáze materiálu. 

• Předání kontaktů mezi členy pracovní skupiny. 

 

C.   Seznam úkolů pro členy pracovní skupiny 

ID Název úkolu   Stav Zodpovídá Termín 
1 Promyslet /zpracovat návrhy pro výše navržený 

program 
 

  Nový Všichni 
 

26.4.2017 
od 
9:30hodin 
v DDM 
Monet 
 

Pozn: Stav úkolů: Nový; Probíhá; Pozastaven; Čeká ; Splněn; Zrušen 
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