
Zápis z jednání pracovní skupiny projektu MAP II v ORP Mělník 

Odborníci a neformální vzdělávání 

 

Zápis č.: 11 

Datum konání jednání: úterý 25. 5. 2021 

Seznam členů pracovní skupiny neformální vzdělávání: 

JMÉNO FUNKCE PŘÍTOMEN 

Mgr. Helena Jiráčková člen ANO 

kpt. Mgr. Tomáš Svoboda člen ANO 

Mgr. Klementina Fialová člen ANO 

pprap. Radka Havelková, DiS. člen ANO 

Mgr. Jitka Králová vedoucí ANO 

Martina Šmídová člen NE 

 

Program jednání: 

1. Začátek jednání: 14.30 hodin 

2. Místo jednání: Degustační místnost Regionálního muzea 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 představení příprav a realizovaných návrhů preventivního 

materiálu Mělnické preventivní okénko. 

4. Prezence 

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

skupiny Mgr. Jitka Králová.  

6. Členové pracovní skupiny kpt. Mgr. Tomáš Svoboda a pprap. Radka Havelková, DiS., 

pověřeni přípravou struktury preventivní brožury / pracovního preventivního sešitu pro 

žáky 3. – 5. ročníků ZŠ v ORP Mělník seznámili další členky týmu Mgr. Helenu 

Jiráčkovou a Mgr. Klementinu Fialovou s jednotlivými bloky preventivní brožury. 

Jedná se o bloky Integrovaný záchranný systém, V přírodě, Bezpečnost, V dopravě, 

Společenská pravidla, První pomoc, Prevence vzniku požárů, Zdravě ve škole, 

Vandalismus není in, Hlídáme tě v kybersvětě, Nepokradeš, Dosti závislostí.  

7. J. Králová připojila informace o charakteru pracovních listů, které měla za úkol vytvořit. 

Tyto budou brožuru doplňovat. Diskuze nad úkoly. 

8. Následovala dynamická diskuze všech účastníků nad podobou, grafikou, využitím, 

úkoly. 

9. Následně H. Jiráčková a J. Králová informovaly tým o charakteru akce MAP Den 

(termín, cílové skupiny, zapojené subjekty, stanoviště s úkoly); následovala společná 

tvorba pozvánky. Tato bude obratem upravena J. Královou a dle dohody podstoupena 

do 28. 5. do MAS Vyhlídky. 



10. H. Jiráčková a J. Králová informovaly tým o přípravě akce World Café Open Air dne      

15. 6. 2021, kde přítomným pracovním skupinám bude představena podrobnější 

charakteristika MAP Dne. 

11. Pracovní skupina se dále dohodla na přípravě preventivní brožury určené pro 1.- 2. třídy 

základních škol. Byly rozděleny úkoly harmonogramu aktivit klíčových pro vydání 

materiálu (mj. K. Fialová veršovánky, návrhy výtvarné, H. Jiráčková úkoly preventivní 

brožury, J. Králová úkoly v pracovních listech, R. Havelková a T. Svoboda součinnost 

a paralela s pracovním materiálem pro starší věkovou skupinu). 

12. Dále bylo dohodnuto, že zástupci pracovní skupiny Odborníci a neformální vzdělávání 

představí návrh Řídícímu výboru MAS Vyhlídky s žádosti o grafickou konzultaci a 

následné zpracování.  

13. Pracovní skupina Neformální vzdělávání ukončila svou schůzku v 16.30 hodin. 

14. 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).  

 

Zapsala: Mgr. Jitka Králová 

 

 

 

 

 

 


