
Zápis z jednání pracovní skupiny projektu MAP II v ORP Mělník 

Odborníci a neformální vzdělávání 

 

Zápis č.: 6 

Datum konání jednání: čtvrtek 23. 1. 2020 

Seznam členů pracovní skupiny neformální vzdělávání: 

JMÉNO FUNKCE PŘÍTOMEN 

Mgr. Helena Jiráčková člen 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: 15.30 hodin 

2. Místo jednání: Muzejní kavárna, Regionální muzeum Mělník, p. o, náměstí Míru 54, 

276 01 Mělník 

3. Účel: Setkání členů pracovní skupiny Odborníci a neformální vzdělávání projektu MAP 

II ORP Mělník za účelem plánování konkrétních aktivit na rok 2020 

4. Prezence 

5. Účastníky jednání, členy pracovní skupiny pro neformální vzdělávání přivítala vedoucí 

skupiny Mgr. Jitka Králová. 

6. Následně došlo k seznámení s programem setkání a zhodnocení doposud realizovaných 

konkrétních aktivit ze strany členů skupiny v závěru předchozího kalendářního roku 

2019. 

7. Poté proběhla řízená diskuze v otázce plánování a realizace aktivit projektu v období 

leden 2020 – 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. 

8. Ve sledovaném období budou realizovány dva semináře 3.1.1 Právní povědomí pro 

pedagogy (lektoři vstrm. Radka Havelková, DiS.a kpt. Mgr. Tomáš Svoboda; ZŠ 

Mšeno, ZŠ Jungmannovy sady Mělník). 

9. Pracovní skupina se dohodla na realizaci dalšího bloku 6.2.2.World Café s cílem sdílení 

zkušeností s ostatními pracovními skupinami. Jako nejvhodnější se jeví termín v první 

polovině června (dle dohody s MAS Vyhlídky a realizačním týmem). 



10. Realizace projektu 2.1.2. Výstup praotce Čecha na Říp bude Dům dětí a mládeže Mělník 

realizovat v případě možnosti čerpat finanční prostředky na externí lektorskou činnost. 

Vedoucí skupiny J. Králová bude po dohodě s Mgr. H. Jiráčkovou diskutovat bližší 

podmínky s realizačním týmem. 

11. Mgr. J. Králová seznámila přítomné stručně s realizaci aktivity 1.1.3. Polytechnická 

výchova před / za školou – Velikonoční dávnohrátky aneb Děti, přišel jara čas. Tento 

bude realizován v období od 27. 2. – 27. 3. 2020 v Regionálním muzeu Mělník. Martina 

Šmídová sdělila zájem o opakování doprovodného výtvarného projektu Objev krásu 

starých časů. Dohodnuty byly předběžné podmínky. K realizaci dojde ve sledovaném 

období, výstupy – výstava výtvarných děl pak budou přístupné ve druhé polovině roku. 

12. 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. Zabývali se možnostmi řešení a Mgr. 

H. Jiráčková z DDM Mělník navrhla možnost aplikovat částečnou podstatu aktivity na 

talentovou soutěž Karlovarský skřivánek. Vedoucí skupiny bude diskutováno 

s realizačním týmem.  

13. Pracovní skupina přemýšlela taktéž o aktivitě 3.1.2 Vzdělávací semináře pro odborníky 

neformálního a zájmového vzdělávání a možnost zaměřit se místo původně plánované 

tématiky legislativy v prostředí neformálního a zájmového vzdělávání (paralela 

s právním vědomím pro pedagogy) na problematiku duševní hygieny v každodenní 

praxi pracovníků neformálního a zájmového vzdělávání. Bude diskutováno vedoucí 

pracovní skupiny s realizátorem MAS Vyhlídky.  

14. Členové pracovní skupiny taktéž hovořili o uskutečnění aktivity 3.2.1. Pořízení 

pomůcek v souladu s moderními trendy za účelem rozšíření portfolia nabízených 

vzdělávacích aktivit. Mgr. H. Jiráčková / DDM Mělník projevila zájem o zakoupení 

Kangoo Jumps obuvi pro děti / na sportovní aktivity; Mgr. J. Králová by ráda inovovala 

badatelské listy pro předškoláky v rámci naučně poznávacího programu; vstrm. R. 

Havelková, DiS (Městská police Mělník) by možnost využila pro zakoupení tabletu pro 

preventivní projekty. Možnosti budou diskutovány s realizačním týmem. 

15. 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).  

16. Pracovní skupina Neformální vzdělávání ukončila svou schůzku v 17.00 hodin. 

 

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

Zapsala: Mgr. Jitka Králová 

 

 

 

 

 


