
         

 
 

Městská část Praha 16 Radotín a realizační tým projektu MAP II. Praha 16 
si vás dovolují pozvat na  

TISKOVOU BESEDU  

pořádanou prostřednictvím google meet platformy … 

dne 7. 5. 2021, v 10 hodin 
 

PROGRAM 

● Zahájení besedy, představení projektu a území – Miroslav Knotek, místostarosta MČ 

Praha 16, garant projektu a člen řídícího výboru  

● Představení realizace projektu, tvorba dokumentu MAP a jeho aktualizace – Lucie 

Albrechtová, hlavní manažerka projektu 

● Realizované aktivity a co plánujeme dál – Iva Houserová, koordinátor spolupráce 

a implementace 

● Důvody realizace akčních plánů – Filip Kuchař, zástupce KAP, člen řídícího výboru 

● Diskuse 

 

K besedě se připojíte pomocí odkazu: https://meet.google.com/oye-ohpu-gen 

 

 

PROPAGACE A PREZENTACE PROJEKTU 

 

WEBOVÉ STRÁNKY PROJEKTU 

https://www.mcpraha16.cz/MAP-II 

FACEBOOKOVÝ PROFIL 

https://www.facebook.com/MAP.Praha.16/  

 



         

 
 

PŘÍKLADY REALIZOVANÝCH AKCÍ 

 

Zážitkový workshop pro rodiče a pedagogy na téma „Realita inkluze – aneb zkus si na vlastní kůži, 
jaké to je žít s „dys“ poruchou“ 

Zvýšení informovanosti rodičů a pedagogů o vzdělání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. 

 

On-line workshop „Školní připravenost a zralost“ 

Seznámení rodičů se strategiemi, praktickými cvičeními a dalšími možnými způsoby přípravy dítěte 
na budoucí školní zátěž. 

 

On-line workshop „Co dělají naše děti, když jsou on-line“ 

Prevence a eliminace ohrožení dětí v on-line prostředí.  

 

 „Kniha je poklad“ 

Čtenářská soutěž kladoucí si za cíl podporu čtenářské gramotnosti a rozvoj literárních znalostí 
s možnostmi výher řady zajímavých knih určených pro mladé čtenáře. 

 

Vzdělávací odpoledne a webináře 

Z iniciativy všech pracovních skupin vzniklých v rámci projektu MAP II. Praha 16 již byla pořádána 
řada vzdělávacích odpolední na různá témata, jejichž cílem je další vzdělávání pedagogů, sdílení 

příkladů praxe a výměna zkušeností mezi pedagogickými pracovníky, prezentace nových výukových 
metod a pomůcek atd. 

Př. Škola hrou – prezentace výukových her a edukačních pomůcek, Prevence vadného držení těla I. 
a II. část, Matematická pregramotnost a její přesahy do hudebně pohybové výchovy, Hudební činnost 

při osvojování češtiny jako druhého jazyka. 

                  


