
 

Zápis z jednání pracovní skupiny projektu MAP II v ORP Mělník 

Odborníci a neformální vzdělávání 

 

Zápis č.: 2 

Datum konání jednání: úterý 29. 1. 2019 

Seznam členů pracovní skupiny neformální vzdělávání: 

JMÉNO FUNKCE PŘÍTOMEN 

Mgr. Helena Jiráčková člen ano 

Mgr. Tomáš Svoboda člen ano 

Mgr. Čeněk Hlavatý člen ne 

prap. Radka Havelková, DiS. člen ano 

Mgr. Jitka Králová vedoucí ano 

Martina Šmídová člen ano 

 

Program jednání: 

1. Začátek jednání: 17.00 hodin 

2. Místo jednání: Dům dětí a mládeže Mělník, Na Polabí 2854  

3. Účel: Setkání členů pracovní skupiny Odborníci a neformální vzdělávání s cílem 

navržení konkrétních akcí s realizací v prvním pololetí kalendářního roku 2019 včetně 

finančního rozpočtu. 

4. Prezentace / viz příloha 

5. Účastníky jednání, členy pracovní skupiny Odborníci a neformální vzdělávání 

zapojené do projektu MAP II v ORP Mělník přivítala vedoucí skupiny Jitka Králová. 

6. Následně Jitka Králová seznámila členy skupiny s výstupy z jednání s Mgr. Jitkou 

Samkovou Volemanovou, koordinátorkou spádovosti škol a manažerkou pro 

implementaci, které proběhlo ve čtvrtek 24. 1. 2019 v Regionálním muzeu Mělník. Na 

setkání byla tato seznámena s chystaným záměrem realizace konkrétních akcí, 

předložen byl materiál v písemné podobě. Byly diskutovány charakteristika aktivity, 

komparace s cíli a oblastmi, indikátory, časový plán, spolupráce, finanční plán 

s důrazem na respektování rovných příležitostí, spádovosti a zapojení všech škol 

v rámci ORP Mělník. 

7. Posléze představili členové skupiny konkrétní aktivity vždy se všemi ukazateli.  

8. Helena Jiráčková za realizátora Dům dětí a mládeže Mělník prezentovala záměr 

uskutečnění aktivity 2.1.2 Výstup praotce Čecha na Říp, 1.1.1. Koutek komunikačních 

schopností, 1.1.2. Kurz sociálních dovedností, 5.1.2. Skáčeme s radostí.  

9. Jitka Králová za hlavního realizátora Regionální muzeum Mělník představila záměr 

uskutečnění aktivity 1.1.3. Polytechnická výchova před školou / za školou.  

10. Tomáš Svoboda prezentoval za realizátora Policii ČR Mělník a Městskou policii 

Mělník záměr uskutečnění aktivity 3.1.1. Seminář právního vědomí pro pedagogy.  



 

11. Následovala flexibilní diskuze, interakce členů pracovní skupiny, konkretizace úkolů, 

možnosti spolupráce. 

12. Martina Šmídová, zároveň zástupce školních družin, diskutovala a následně dohodla 

s Jitkou Královou možnost zapojení do aktivity Polytechnická výchova před školou / 

za školou.  

13. Členové pracovní skupiny Odborníci a neformální vzdělávání odsouhlasili sjednocení 

struktury návrhu finančního rozpočtu konkrétních akcí, který promptně chtějí zaslat 

organizačnímu a realizačnímu týmu MAP II k posouzení. 

14. Přítomní členové pracovní skupiny Neformální vzdělávání si zadají termín dalšího 

jednání flexibilně na základě potřeb spolupráce a zpětné vazby realizačního a 

odborného týmu.  

15. Pracovní skupina Neformální vzdělávání ukončila svou první plánovací schůzku 

v 18.30 hodin. 

 

Termín další schůzky pracovní skupiny: bude upřesněn dle potřeb pracovní skupiny 

Zapsala: Mgr. Jitka Králová 

 


