
 

Zápis z jednání pracovní skupiny projektu MAP II v ORP Mělník 

Odborníci a neformální vzdělávání 

 

Zápis č.: 3 

Datum konání jednání: úterý 19. 3. 2019 

Seznam členů pracovní skupiny neformální vzdělávání: 

JMÉNO FUNKCE PŘÍTOMEN 

Mgr. Helena Jiráčková člen ne 

Mgr. Ondřej Strádal host 

za H. Jiráčkovou / DDM Mělník 

ano 

Mgr. Tomáš Svoboda člen ano 

Mgr. Čeněk Hlavatý člen ne 

vstrm. Radka Havelková, DiS. člen ne 

Mgr. Jitka Králová vedoucí ano 

Martina Šmídová člen ano 

 

Program jednání: 

1. Začátek jednání: 17.00 hodin 

2. Místo jednání: Velká zasedací místnost, Městský úřad Mělník, náměstí Míru  

3. Účel: Setkání řídícího výboru MAP II a jednání pracovních skupin MAP II  

4. Prezentace 

5. Účastníky jednání, členy pracovních skupin zapojených do projektu MAP II v ORP 

Mělník, ze strany realizačního týmu přivítala manažerka administrátorka PhDr. 

Marcela Pánková, PhD. 

6. Následně došlo k seznámení s programem setkání a zhodnocení dosavadní aktivní 

spolupráce. M. Pánková vyzvala zástupce jednotlivých pracovních skupin k předání 

informací řídícímu výboru ohledně plánovaných, či již realizovaných aktivit projektu. 

Fórum s plány seznámily pracovní skupiny pro čtenářskou gramotnost, matematickou 

gramotnost, pro financování, pro rovné příležitosti a pro neformální vzdělávání.  

7. Odborný tým projektu, Mgr. Michaela Vacková (hlavní koordinátor, analytik), Mgr. 

Jitka Samková Volemanová (koordinátor spádovosti škol, manažer pro implementaci), 

Mgr. Radek Šlangal (odborný konzultant, facilitátor aktivit) kladně zhodnotil 

dosavadní komunikaci a uskutečněné konzultace se zástupci jednotlivých skupin a 

vyjádřil otevřeně nadšení z pracovního nasazení účastníků projektu.  

8. Za výše uvedenou pracovní skupinu Odborníci a neformální vzdělávání vedoucí 

skupiny J. Králová zhodnotila plénu již realizovaný projekt Polytechnická výchova 

před školou / za školou – Velikonoční dávnohrátky včetně ukazatelů rovných 

příležitostí, zastoupení v ORP, počtu účastníků, či zhodnocení flexibilního průběhu 

spolupráce s MAS Vyhlídky.  



 

9. Ve druhé části jednání započala interakce jednotlivých pracovních skupin. Pracovní 

skupina Neformální vzdělávání se věnovala podrobnějšímu zhodnocení průběhu 

projektu Polytechnická výchova před školou / za školou – Velikonoční dávnohrátky 

(fotodokumentace, praxe pořizování pomůcek a materiálu, tržiště zkušeností s psaním 

závěrečné zprávy aj.). Diskutovány byly nadcházející aktivity DDM – Skáčeme 

s radostí, Koutek komunikačních dovedností, Kurz sociálních dovedností, Výstup 

praotce Čecha na Říp a Seminář právního povědomí pro pedagogy (termíny, nákup 

pomůcek, přihlášky, aj.). Konzultována byla i příprava doprovodné výtvarné soutěže 

k projektu Polytechnická výchova před školou / za školou se ZŠ J. Seiferta (název, 

termín, průběh aj.). 

10. Řídící výbor MAP II. zadal pracovní skupině k vypracování úkol sestavit a představit 

síť místních lídrů / expertů pro témata, jimiž se skupina při plánování a realizaci 

konkrétních aktivit setkala a setká.  

11. Pracovní skupina Neformální vzdělávání flexibilně přistoupila k plánování další 

schůzky, odsouhlasila termín 27. srpna 2019 a to v prostředí Regionálního muzea 

Mělník. Zde vzájemně zhodnotí realizované další aktivity a naplánují další spolupráci 

(vize, priority i možné bariéry konkrétních aktivit). 

12. Pracovní skupina Neformální vzdělávání ukončila svou třetí schůzku v 18.30 hodin. 

 

Termín další schůzky pracovní skupiny: 27. 8. 2019 

Zapsala: Mgr. Jitka Králová 

 

 

 

 


