
 

 

Zápis z jednání pracovních skupin 

Datum a čas jednání: 13. 05. 2020 

Místo jednání: zasedací místnost MAS Vyhlídky, náměstí Míru 30, 276 01 Mělník 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Zapisovatel: Karolina Stránská 

 

 

PhDr. Marcela Pánková, PhD., přivítala přítomné a zahájila společné setkání pracovních skupin.  

Přítomni jsou seznámeni s dosavadním průběhem realizace Místního akčního plánu II ORP Mělník. 

Konstatuje, že v dubnu tohoto roku byla podána zpráva o realizaci projektu, která je nyní ve stavu 

schvalování na Řídícím orgánu. Realizace místního akčního plánu probíhá dle harmonogramu a veškeré 

aktivity plníme tak, jak bylo naplánováno, s výjimkou dvou aktivit, které nebylo z důvodu pandemie 

možné realizovat či dokončit. S jejich realizací či dokončením je počítáno na podzim tohoto roku 

(Polytechnická výuka před školou za školou a turnaj v tangramech). Slova se ujala Michaela Vacková, 

která je jedním ze zástupců odborného týmu a vyzývá jednotlivé zástupce pracovních skupin 

k představení zrealizovaných aktivit. 

Slovo si bere Jitka Králová, předsedkyně pracovní skupiny pro neformální vzdělávání a v rychlosti 

představuje aktivity, které byly doposud realizovány. Polytechnická výuka včetně související výstavy 

musí být z důvodu pandemie přesunuta na podzim tohoto roku. Tomáš Svoboda, člen pracovní 

skupiny, komentuje semináře právního povědomí, které probíhají od loňského roku. V plánu je seminář 

týkající se sebeobrany pro pedagogické pracovníky z ohledu prevence. 

Jitka Samková Volemanová hovoří o navázané spolupráci s azylovým domem, za kterou stojí pracovní 

skupina pro rovné příležitosti. Je v plánu ve spolupráci nadále pokračovat. Konstatuje, že se členové 

shodli na dodržení rovných podmínek u všech aktivit, které v rámci projektu probíhaly.  

Jana Basařová, předsedkyně pracovní skupiny čtenářská gramotnost, představuje zatím nejobsáhlejší 

projekt Místního akčního plánu, Youtubering. Youtubering byl složen z několika částí-workshopu 

s youtuberem, samostatnou prací žáků a slavnostním vyhlášením vítězů. Finální práce dětí a žáků byla 

promítána v kulturním domě, kde následně všichni účastníci dostali ocenění z rukou youtubera. Další 

aktivitou skupiny, realizovanou v tomto období je Čtení dětem, v rámci, kterého čtou žáci základních 

škol dětem v mateřských školách. V přípravě je množství dalších aktivit. 

Za matematickou gramotnost je představena aktivita na podporu finanční gramotnosti, která proběhla 

v azylovém domě. Z důvodu pandemie nebylo možné v termínu uspořádat plánovaný venkovní turnaj 

v tangramech, který se tímto přesouvá na jaro příštího roku. 

Skupina pro financování představuje dotazník pro školská zařízení, který byl vypracován a vyhodnocen 

a v tuto chvíli bude sloužit jako podklad pro aktualizaci potřeb v akčním plánu. Dále vedoucí pracovní 

skupiny představuje aktualizovanou SWOT analytické části plánu. 

 



 

 

Přítomni byli předem obesláni s výzvou k participaci na aktualizaci jednotlivých částí Místního akčního 

plánu, s prosbou, o zaslání aktualizované SWOT analýzy za každou pracovní skupinu, včetně 

připomínek a vzniklých potřeb, které vyvstaly v dosavadním průběhu realizace projektu. Dále byli 

požádáni o návrh aktivit na další rok realizace.  

Marcela Pánková vyzývá přítomné členy pracovních skupin ke spolupráci v několika oblastech. V rámci 

aktualizace projektu bude všem zaslán dokument k připomínkování a následně bude rozeslán členům 

Řídícího výboru. 

Marcela Pánková jednání končí, děkuje přítomným za účast a aktivní spolupráci.  

Dne 13. 5. 2020 zapsala Karolina Stránská 


