
Zápis z jednání pracovní skupiny projektu MAP II v ORP Mělník 

Odborníci a neformální vzdělávání 

 

Zápis č.: 4 

Datum konání jednání: úterý 27. 8. 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 

vstrm. 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: 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  

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 údobí leden – červen 2019. 

7. J. Králová informovala členy skupiny o pracovním setkání odborného a realizačního 

týmu projektu dne 15. 8. 2019 s cílem přípravy Dne MAP a výstavy Sametové 

vzpomínání (projekt pro školy v ORP Mělník u příležitosti oslav 30. výročí 17. 

listopadu 1989) a vyzvala je k účasti na slavnostním zahájení dne 14. 11. 2019 v 16.00 

hodin.  

8. Dále J. Králová referovala přítomné kolegium o aktuální soutěžní výstavě ve vstupních 

prostorách Objev krásu starých časů jakožto výstupní součásti konkrétní aktivity 1.1.3. 

Polytechnická výchova před školou / za školou – Velikonoční dávnohrátky (ve 

spolupráci se ZŠ Jaroslava Seiferta Mělník). 

9. Mgr. Helena Jiráčková zhodnotila pozitiva a úskalí zrealizovaných konkrétních aktivit 

1.1.1 Koutek komunikačních schopností, 1.1.2 Koutek sociálních dovedností, 2.1.2 

Výstup Praotce Čecha na Říp, 5.1.2 Skáčeme s radostí. 



10. Mgr. kpt. Tomáš Svoboda zhodnotil zrealizovanou konkrétní aktivitu 3.1.1 Seminář 

právního vědomí pro pedagogy s odkazem na realizaci dalšího pokračování po zjištění 

zájmu pedagogů, následné korekce termínů a pozvánek (zajistí MAS Vyhlídky).  

11. Následně proběhla řízená diskuze v otázce plánování a realizace aktivit projektu 

v období září 2019 – leden 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 

12. Pracovní skupina Odborníci a neformální vzdělávání dohodla přípravu a realizaci 

konkrétní aktivity 5.2.1 Výukový program Dopravní výchovy v termínu 8. – 25. 10. 

2019 v rámci sociálně preventivního výstavního projektu Dopravka včera a dnes v 

Regionálním muzeu Mělník, který komparuje s prioritními cíli a oblastmi a cíli na 

bezpečnost silničního provozu ve vnímání předškoláků a žáků prvního stupně. Vedoucí 

skupiny J. Králová ve spolupráci s týmem připraví finanční rozvahu aktivity. 

13. Pracovní skupina dále ujednala přípravu a realizaci konkrétní aktivity 6.2.2 World Café 

v Regionálním muzeu Mělník dne 9. 12. 2019 s cílem sdílení dobré praxe, zlepšení 

komunikace účastníků napříč projektem. Vedoucí skupiny J. Králová ve spolupráci 

s týmem připraví finanční rozvahu aktivity.  

14. Členové pracovní skupiny Odborníci a neformální vzdělávání diskutovali otázku 

prozatímní nemožnosti realizace konkrétní aktivity 5.3.1 Mělnická talentmánie 

z důvodu nezájmu o projekt ze strany ZUŠ Mšeno. Možnosti budou konzultovány 

s realizačním a odborným týmem projektu vedoucí skupiny. Současně bude diskutována 

otázka opakovatelnosti/ frekvence vybraných aktivit. 

15. Pracovní skupina Odborníci a neformální vzdělávání si výhledově nastínila taktéž velmi 

aktivně a flexibilně přípravy a realizaci konkrétních aktivit pro druhé pololetí školního 

roku 2019 / 2020 (6.2.2 World Café 2, 3.1.2 Vzdělávací semináře pro odborníky 

neformálního vzdělávání). 

16. 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). 

17. Pracovní skupina Neformální vzdělávání ukončila svou schůzku v 15.30 hodin. 

 

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

Zapsala: Mgr. Jitka Králová 

 

 

 

 

 


