
 

 

 

Zápis ze společného jednání pracovních skupin MAP ORP Mělník II 

Zasedací místnost Poradenského střediska MAP dne 8.10.2020 od 16:00 hodin 

Přítomní: dle prezenční listiny 

 

Program: 

1) Stav realizace MAP II: 

- Projekt neustále běží a plní všechny své povinné aktivity, byť v menší míře nebo 

s omezeními, způsobenými celospolečenskou situací 

- Probíhá aktivita PS neformální vzdělávání za využití badatelských listů kocoura Švarcíka 

- Probíhá příprava publikace pro využití v aktivitě PS čtenářská gramotnost – vydání 

Pověstí Mělnicka a Kokořínska coby podpůrného materiálu ke čtení dětskou i žákovskou 

cílovou skupinou včetně podpory místního učení 

- Probíhající aktivitou PS čtenářská gramotnost je „Čtenářská gramotnost a společenské 

chování – dle knihy Draka je lepší pozdravit.“ 

- PS matematická gramotnost organizuje školení Matematické hry a ABAKU. Právě se 

dolaďuje termín s lektorkou, prezenční workshopy budou realizovány za dodržení všech 

předepsaných hygienických opatření 

- PS pro rovné příležitosti se zapojí do organizace a účasti aktivity Talentmánie – výtvarná 

výchova (viz bod dále) 

- PS pro financování připravila zprávu o novém rozpočtovém období (více bod níže) 

 

2) Vedoucí PS financování  

- G. Čermáková připravila pro zúčastněné prezentaci o budoucích podporách pro školství 

v rámci IROP 2021-2027 

- Představila směřování dotačních prostředků a vyzvala přítomné, aby jí v termínu do 

konce října zaslali náměty pro zařazení do nové Strategie MAS Vyhlídky 

- Nově budou animace šablon spadat do návazného MAP (viz bod níže) 

- Dále informuje o plánování vybudování tzv. Středního článku školství, kompetencí a 

struktury, který by byl určen jako servisní útvar pro školská zařízení 

 

3) Členka administrativního týmu M. Pánková seznamuje přítomné s novou výzvou na MAP III. 

-  I nyní bude MAS Vyhlídky žadatelem. Ani město Mělník ani dobrovolný svazek obcí 

Kokořínska, jako možní oprávnění žadatelé v území, do výzvy nepůjdou 

- MAS rozešle školám souhlasy se zapojením do projektu 

- Ti, co se neozvou vyzve telefonicky k udání stanoviska 

- Odborný tým mezitím obdrží podklady nové výzvy, aby se mohl zamyslet nad 

zpracováním nové žádosti ve spolupráci s administrativním týmem 

- Do první poloviny listopadu bychom chtěli mít shromážděné podklady a případně 

k 30.11.2020 podat žádost 

- Projekt by trval od 1.7.2022 do 30.11.2023 

 

4) Členka odborného týmu J. Samková přechází k organizaci aktivity Talentmánie 

- Po vzájemné dohodě je stanoveno téma Čtyři roční období 



 

 

- Rozsah takový, aby se daly práce realizovat v rámci Vv, Pč 

- Typ: výkres do A3 

- Kategorie pro MŠ a ZŠ – bude na posouzení školy, kolik a jaké práce vybere a odešle do 

soutěže 

- Práce bude obsahovat jednotný popis: název, škola, jméno, třída, věk 

- Termín do konce listopadu doručit do kanceláří MAS Vyhlídky 

- V první polovině prosince se sejde soutěžní komise ve složení zástupců škol, studentů, 

organizátorů 

- Doručené práce budou vyhodnoceny a výsledky zveřejněny 

- MAS se pokusí zajistit výstavní prostory, kde by mohla práce shlédnout široká veřejnost. 

 

5) Různé 

- Probíhá debata nad dalšími tématy aktivit plánovaných na druhé pololetí školního roku 

- Čtenářská gramotnost se propojí s výtvarnou výchovou 

- Návrh přebalu/titulní strany knihy 

- Možná spisovatelské nápady na knihu 

- Vzájemná diskuze o situaci na školách 

 

Ukončeno v 17:45 hodin 

Zapsala: Samková, Walterová, Pánková 

 


