
Zápis z jednání pracovní skupiny projektu MAP II v ORP Mělník 

Odborníci a neformální vzdělávání 

 

Zápis č.: 7 

Datum konání jednání: středa 13. 5. 2020 

Seznam členů pracovní skupiny neformální vzdělávání: 

JMÉNO FUNKCE PŘÍTOMEN 

Mgr. Helena Jiráčková člen NE 

kpt. 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: 14.00 hodin 

2. Místo jednání: 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 SWOT analýzy aktuálního stavu oblasti neformálního a 

zájmového vzdělávání a plánování konkrétních aktivit na školní rok 2020/2021. 

4. Prezence 

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

skupiny Mgr. Jitka Králová. 

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

realizovaných konkrétních aktivit ze strany členů skupiny v závěru v období leden–

duben 2020 v souvislosti s opatřeními kolem výskytu pandemie COVID 19. Jednalo se 

o přerušení aktivity 1.1.3. Polytechnická výchova před / za školou – Velikonoční 

dávnohrátky aneb Děti, přišel jara čas po týdnu zahájení. Projekt bude opětovně 

realizován v příštím školním roce (únor-březen 2021) přednostně pro školní skupiny 

z letošního roku v Regionálním muzeu Mělník, p. o. Opatření zamezila i uskutečnění 

doprovodné výtvarné soutěže k projektu 1.1.3. Polytechnická výchova před / za školou 

– Objev krásu starých časů v letošním školním roce a bude znovu realizována v roce 

příštím (dle volných výstavních termínů).  

7. J. Králová dále informovala členy skupiny o ovlivnění bezpečnostní situace na 

praktickém spuštění výsledného produktu aktivity 3.2.1. Pořízení pomůcek v souladu 

s moderními trendy za účelem rozšíření portfolia nabízených vzdělávacích aktivit 

s cílem zkvalitnit neformální vzdělávání. V březnu 2020 proběhla fáze přípravy, návrhu 

nové obsahové a grafické podoby badatelských listů pro předškolní a mladší školní věk 

pro program Projděte se Mělníkem s kocourem Švarcíkem (realizátor Regionální 



muzeum Mělním, p. o.) pro podporu společenskovědní a regionální výchovy. V dubnu 

proběhly grafické práce, korekce, počátkem května k tisku. Díky uzavření škol však 

budou badatelské listy spuštěny do praxe pro školy v ORP Mělník až v novém školním 

roce 2020/2021. 

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

nového školního roku 2020 / 2021. 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. Ve sledovaném období budou realizovány další semináře 3.1.1 Právní povědomí pro 

pedagogy s lektory prap. Radkou Havelkovou, DiS.a kpt. Mgr. Tomášem Svobodou dle 

zájmu v první polovině školního roku.  

10. V tomto období by mělo dojít k realizaci aktivity 3.1.2. Vzdělávací semináře pro 

odborníky neformálního a zájmového vzdělávání. Původní téma aktivity Legislativa 

v prostředí neformálního a zájmového vzdělávání pro rozhled v oblasti právního 

povědomí koresponduje s náplní a cílem s aktivitou 3.1.1. Seminář právního vědomí pro 

pedagogy. Hrozí riziko duplicity, a tak se členové pracovní skupiny dohodli na změně 

zaměření. Jednalo by se o praktický seminář pro další vzdělávání pedagogických 

odborníků a odborníků neformálního vzdělávání cílený na sebeobranu a jednání 

v konfliktních situacích s uměřeným využitím síly. Samozřejmě za předpokladu 

odsouhlasení změny řídícím výborem projektu. S podobou a cílem členy PS seznámili 

T. Svoboda a R. Havelková. 

11. J. Králová předala ostatním členům pracovní skupiny Odborníci a neformální 

vzdělávání zpětnou vazbu Mgr. H. Jiráčkové (omluvená nepřítomnost) k realizaci 

konkrétní aktivity 5.3.1 Mělnická talentmánie v předchozích obdobích odkládané 

z důvodu nezájmu o projekt ze strany ZUŠ Mšeno. Aktivita se uskuteční v prosinci 2020 

pro žáky 4. a 5. tříd na základě výsledků školní kol (ve vlastní režii dané školy). Žáci 

budou soutěžit ve volných disciplínách z hudební, kreativní a pohybové oblasti. 

Realizátorem bude Dům dětí a mládeže Mělník. Podrobněji viz Plán aktivit na školní 

rok 2020/2021.   

12. 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).  

13. Pracovní skupina Neformální vzdělávání ukončila svou schůzku ve 14.45 hodin. 

 

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

Zapsala: Mgr. Jitka Králová 

 

 

 

 

 

 


