
Zápis z jednání pracovní skupiny projektu MAP II v ORP Mělník 

Odborníci a neformální vzdělávání 

 

Zápis č.: 5 

Datum konání jednání: úterý 19. 11. 2019 

Seznam členů pracovní skupiny neformální vzdělávání: 

JMÉNO FUNKCE PŘÍTOMEN 

Mgr. Helena Jiráčková 

   Zastupoval: Mgr.Ondřej Strádal 

člen NE 

ANO 

kpt. Mgr. Tomáš Svoboda člen ANO 

Mgr. Čeněk Hlavatý člen NE 

vstrm. 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: Degustační sklepení, Regionální muzeum Mělník, p. o.,                      

náměstí Míru 54, 276 01 Mělník 

3. Účel: Setkání pracovních skupin v rámci projektu MAP II World Café a jednání členů 

pracovní skupiny Odborníci a neformální vzdělávání projektu MAP II ORP Mělník  

4. Prezence 

5. V rámci setkání pracovních skupin World Café se uskutečnilo i pracovní setkání 

skupiny Odborníci a neformální vzdělávání. Všichni přítomní členové této skupiny 

seznámili s výstupy své roční činnosti (leden – listopad 2019) ostatní členy. Jitka 

Králová zhodnotila aktivitu Polytechnická výchova před / za školou (Velikonoční 

dávnohrátky), Tomáš Svoboda informoval o průběhu aktivity Seminář právního vědomí 

pro pedagogy. Radka Havelková představila projekt Výukový seminář dopravní 

výchovy / Dopravka včera a dnes, Martina Šmídová prezentovala aktivitu Objev krásu 

starých časů a Ondřej Strádal (zastupující H. Jiráčkovou) nastínil výsledky projektů 

Výstup praotce Čecha na Říp, Skáčeme s radostí, Kurz sociálních dovedností a Koutek 

komunikačních schopností. 

6. Jitka Králová stručně připomněla úspěšnou výstavu Sametové vzpomínání (u 

příležitosti 30. výročí 17. Listopadu 1989) v rámci MAP Dne a poděkovala zapojeným 

školám za vzornou reprezentaci.  

7. V návazné diskuzi sdíleli členové pracovní skupiny s ostatními účastníky pozitiva i 

problematické stránky vyskytující se při uskutečňování výše zmíněných aktivit. Sami 

pak naslouchali zkušenostem ostatních pracovních skupin. 



8. Následně došlo k užšímu jednání členů pracovní skupiny Odborníci a neformální 

vzdělávání, během něhož proběhla řízená diskuze v otázce plánování a realizace aktivit 

projektu v období prosinec 2019 – červen 2020. Členové pracovní skupiny dohodli 

možný charakter a průběh nejbližších zamýšlených aktivit k realizaci včetně termínů, 

rozdělení úkolů, odpovědnosti apod. Byly projednávány vize, priority i možné bariéry 

konkrétních aktivit. 

9. Tomáš Svoboda a Radka Havelková informovali o prosincové realizaci seminářů Právní 

vědomí pro pedagogy. Jitka Králová o znovu realizaci projektu Polytechnická výchova 

před /za školou v termínu 27. února – 28. března 2020. Martina Šmídová sdělila zájem 

o opakování projektu Objev krásu starých časů. Opakování aktivit Výstup praotce 

Čecha a Skáčeme s radostí podporuje i Ondřej Strádal (zast. H. Jiráčkovou). 

10. Členové pracovní skupiny Odborníci a neformální vzdělávání opětovně diskutovali 

otázku prozatímní nemožnosti realizace konkrétní aktivity 5.3.1 Mělnická talentmánie 

z důvodu nezájmu o projekt ze strany ZUŠ Mšeno. Možnostmi východisek se budou 

dále zabývat při dalších setkání.  

11. Další schůzka pracovní skupiny proběhne dle aktuální potřeby. Zde vzájemně zhodnotí 

realizované další aktivity a naplánují další spolupráci (vize, priority i možné bariéry 

konkrétních aktivit). Rámcově půjde o schůzku ve druhé polovině ledna 2020.  

12. Pracovní skupina Neformální vzdělávání ukončila svou schůzku v 19.00 hodin. 

 

Termín další schůzky pracovní skupiny: Dle aktuální potřeby v rámci realizovaných aktivit 

Zapsala: Mgr. Jitka Králová 

 

 

 

 

 

 


