
 

 

Zápis z 1. jednání Pracovní skupiny č. 1 Rodina, škola, komunita 
 

Datum: 8. 3.2017 od 9.30 hod.  

Místo: DDM Monet 

Účastníci: viz prezenční listina 

Vyhotovila: Lucie Jungwiertová  

Program jednání 

ID Téma 
1 Představení MAP a činnosti pracovních skupin 

2 Představení účastníků 
3 Diskuse konkrétních problémů / námětů, které by mohly přispět k naplnění strategického rámce 

MAP 
 

Průběh jednání 

ID Informace z diskuse  
1 Představení MAP 

Paní Radvanová představila MAP, současný stav, výhled a činnost pracovních 
skupin, protože se jednání účastnilo několik zástupců, kteří ještě do procesu 
zapojeni nebyli.  

I 

2 Představení účastníků 

Všichni účastníci stručně představili sebe, instituci, kterou zastupují a motivaci, 
proč jsou zahrnutí do této pracovní skupiny. 

 



 

 

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

1) Možnost sdílení – zájem o zápůjčky různých věcí, spolupráce s DDM, 
místních ZŠ a MŠ. 

- Možnost sdílení i přes Agendu 21 – odkaz, forma sdílení.  

- Členové PS projevili zájem o vlastní web pro MAP. 

- Možnost spolupráce s DDM v oblasti kroužků, volnočasových aktivit 
atd. 

2) Problematika školního klubu 

3) MA 21 – pan Hladovec navrhl, že by byly vytvořeny pocitové mapy, 
dopravní mapy na školách. MČ Praha 12 nabízí spolupráci se školami přes 
žákovské parlamenty. Padly i návrhy na větší zapojení i dětí MŠ a 
spolupráce Libuše a P12. 

4) Přechod MŠ a ZŠ – možnosti spolupráce ZŠ a MŠ: 

- Návštěva škol 

- Pravidelná návštěva – zkušenost Praha 6 

- Na Beránku – jednou za rok přijdou předškoláci –  

- Klub předškoláků – poslední 3 měsíce po zápise – vede kroužek 
elementaristka, dobrá zkušenost 

- Spolupráce učitelek MŠ a ZŠ. 

- Přípravná třída – seznam ZŠ, které mají přípravnou třídu – poslat členům 
PS 

- V MŠ si vedou hodnocení – mohlo by se to předat do školy? 

- ZŠ Písnická – Mezinárodní den dětí – spíš spolupráce druhý a první stupeň 

5) Praxe dětí, spolupráce 

- Osmáci na ZŠ Beránku – chodí na praxi – i do školky, Mikrobiologický 
ústav, Dům se sociální službou, Fotografie, Stacionář pro postižené – děti 
na stáži a mají souhlas rodičů a zodpovědnost nesou rodiče. 

- Možnosti spolupráce s dobrovolníky – ne zástup pedagoga, ale spolupráce 
s ním v hodinách – pravidelná i ad hoc báze 

- Činnost spolků – někde aktivní, míra institucionalizace různá 

6) Pan Dastych představil činnost DDM 

I 

   

 

Informace k přípravným třídám: 

 



 

 

V tomto školním roce jsou otevřeny přípravné třídy při těchto ZŠ: 

Základní škola a mateřská škola ANGEL v Praze 12 
Základní škola profesora Švejcara v Praze 12 
Základní škola Rakovského v Praze 12 
Základní škola a mateřská škola Smolkova v Praze 12 
Základní škola Zárubova v Praze 12 
 

Přípravnou třídu mohou otevřít i další ZŠ, pokud o ni bude dostatečný zájem. 
 

Kontakty: 

p. Mgr. Marek Dastych (oblast spolupráce mezi DDM a MŠ, popř. DDM a ZŠ) 

e-mail: m.dastych@ddmmonet.cz,  
Telefon: 244 400 334 

 

p. Ing. Jiří Hladovec, (možná spolupráce např. v oblasti školních parlamentů) 
e-mail: hladovec.jiri@praha12.cz 

Písková 23, Praha 4 - Modřany [ na mapě ] 

pevná linka: 244 028 213 

mobilní: 775 891 998 
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