
 

 

Zápis z jednání pracovní skupiny projektu MAP II v ORP Mělník 

Odborníci a neformální vzdělávání 

 

Zápis č.: 1 

Datum konání jednání: úterý 8. 1. 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 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: Zahajovací setkání řídícího výboru a první informační jednání pracovních 

skupin  

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. Následné došlo ke schválení statutu řídícího výboru a jednacího řádu. Tento měli 

účastníci jednání k dispozici k prostudování v písemné podobě.  

7. Pracovní skupiny se seznámily s organizační strukturou projektu MAP II, došlo 

k odsouhlasení pozice hlavního manažera projektu – p. Karolína Stránská. Dále jim 

byly poskytnuty informace týkající se technicko – provozního charakteru MAP II.  

8. Posléze byl představen 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), Mgr. Jitka Králová (lektor volnočasových aktivit) a nastíněna platforma 

spolupráce. 

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

skupina Neformální vzdělávání se věnovala kolokviálnímu studiu písemných 

pracovních materiálů s konkrétními akcemi, výsledky výstupů z MAP I ORP Mělník   

a otevřené diskuzi. 



 

10. Pracovní skupina Neformální vzdělávání flexibilně přistoupila k plánování 

harmonogramu aktivit dle předpokládaného kalendária s výhledem realizace dvou až 

tří aktivit do konce prvního pololetí kalendářního roku 2019. 

11. Přítomní členové pracovní skupiny Neformální vzdělávání si zadali termín setkání      

na úterý 29. ledna 2019 (místo jednání – Dům dětí a mládeže Mělník, 17.00 hodin), 

kde vzájemně předloží již konkrétní nástin podoby a průběhu nejbližších zamýšlených 

aktivit k realizaci včetně termínů, rozdělení úkolů, odpovědnosti apod. Promptně byly 

diskutovány vize, priority i možné bariéry konkrétních aktivit. 

12. Pracovní skupina Neformální vzdělávání ukončila svou první plánovací schůzku 

v 18.30 hodin. 

 

Termín další schůzky pracovní skupiny: 29. 1. 2019 

Zapsala: Mgr. Jitka Králová 

 

 


