
 

Pracovní skupina Neformální vzdělávání  

 

Úkol MAP: 

 

 Síť místních lídrů / expertů pro jednotlivá témata, jimiž se 

pracovní skupina zabývá 
 

 
Prioritní cíl a oblasti: Zvyšování kvality a zlepšování podmínek 

v předškolním vzdělávání 

Cíl 1. 1 – Koutky k rozvoji gramotnosti a 

polytechnického vzdělávání, logopedická intervence, 

relaxační koutky 

Aktivita 1. 1. 3. 

 

 

Polytechnická výchova před školou / za školou  

Projekt: Velikonoční dávnohrátky aneb Jak to bylo u 

Kudrnů  

o postních nedělích 

Oblast muzejní edukace / polytechnické vzdělávání / 

lidové tradice a zvyky / mezilidské vztahy 

Odborník: 

Mgr. Jitka Králová 

Muzejní pedagog – edukátor 

v kultuře 

Regionální muzeum Mělník, p. 

o. Středočeského kraje 

Náměstí Míru 54, 

276 01 Mělník 

728 620 428 / 737 919 825 /  

315 630 925 / 

kralova@muzeum-melnik.cz 

www.muzeum-melnik.cz 

 

Vzdělání:  

Sociální pedagogika na PF Univerzita Hradec Králové 

Studium k výkonu specializovaných činností v oblasti 

prevence sociálně patologických jevů  

Praxe: 

Učitelství 2. stupně základní školy 

Pedagog volného času 

Muzejní pedagog 

Oborová specializace: 

Koncepce a realizace edukativních projektů pro školy, 

pro rodiny s dětmi a veřejnost 

Spolukoordinátorka pracovní skupiny pro spolupráci 

mezi muzeem a školami v Komisi pro práci s veřejností 

a muzejní pedagogiku AMG ČR 

Problematika sociálně preventivních projektů 

v muzejním prostředí a komunikace mezi školou a 

muzeem 

Polytechnická výchova v přímé muzejní praxi 

(koncepce a realizace muzejních dílen, české tradice) 

Výstupy z projektů pravidelně publikuje, prezentuje, 

věnuje se konferenční činnosti.  

Účast v aktuálních projektech: 

OP VVV – Místní akční plány rozvoje vzdělávání 

v ORP Mělník, MAP I, MAP II – Odborníci a 

neformální vzdělávání 

Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a 

rodinného života na úrovni krajů – Krajská rodinná 

politika Středočeského kraje (MPSV). 

mailto:kralova@muzeum-melnik.cz
http://www.muzeum-melnik.cz/


 

Prioritní cíl a oblasti: Zvyšování kvality a zlepšování podmínek zájmového a 

neformálního vzdělávání 

Cíl 3. 1 – Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

a odborníků neformálního vzdělávání v návaznosti na 

aktuální potřeby 

Aktivita 3. 1. 1. 

 

 

Seminář právního vědomí pro pedagogy 

Projekt: Právní povědomí pro pedagogy 

Oblast doplnění právního vědomí pro pracovníky 

dalšího vzdělávání 

Odborník: 

npor. Mgr. Tomáš Svoboda 

vedoucí OO PČR Mělník 

Bezručova 2796 

276 01 Mělník 

737 532 337 / 

tomas.svoboda6@pcr.cz 

www.policie.cz 

 

Vzdělání: 

Sociální komunikace v neziskovém sektoru PF 

Univerzita Hradec Králové 

Bezpečnostně právní studia VŠ finanční a správní Praha 

 

Praxe: 

Policie ČR 

 

Oborová specializace: 

Efektivizace policejní práce – aktuální otázky 

spolupráce služby pořádkové policie s veřejností 

Prevence kriminality i se zaměřením na dětskou 

populaci 

Spoluautor a koordinátor preventivních projektů a 

programů (Dny bezpečí a pořádku, Dny bezpečné 

dopravy, realizace okresních kol BESIPu, realizace 

seminářů v různých oblastech práva, výstavní počiny a 

programy v Regionálním muzeu Mělník, projekt 

Bezpečné město).  

Působí v bezpečnostní radě města Mělník a komisi 

prevence kriminality.  

 

Účast v aktuálních projektech: 

OP VVV – Místní akční plány rozvoje vzdělávání 

v ORP Mělník MAP I, MAP II – Odborníci a neformální 

vzdělávání 

Výuka bezpečnosti silničního provozu na DDH 

Charitativní projekt Dobročinný fest Lhotka pro 

komunity se specifickými potřebami 

Kurz první pomoci 

Právní povědomí pro pedagogy, právní vědomí pro 

muzejní pedagogy 

 

 

Prioritní cíl a oblasti: Zvyšování kvality a zlepšování podmínek zájmového a 

neformálního vzdělávání 

Cíl 3. 1 – Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

a odborníků neformálního vzdělávání v návaznosti na 

aktuální potřeby 

Aktivita 3. 1. 1. 

 

Seminář právního vědomí pro pedagogy 

Projekt: Právní povědomí pro pedagogy 

mailto:tomas.svoboda6@pcr.cz


 

 Oblast doplnění právního vědomí pro pracovníky 

dalšího vzdělávání 

 

Odborník: 

prap. Radka Havelková, DiS. 

Preventistka Městské policie 

Mělník 

Husova 32 

27601 Mělník 

315635186, 604849024 

prevence.mpmelnik@seznam.cz 

www.mpmelnik.cz 

 

Vzdělání: 

VOŠ Podskalská – obor Veřejná správa, Praha 

 

Praxe: 

Sociální pracovnice MÚ Mělník 

Dopravně preventivní skupina Městské policie Mělník - 

prevence kriminality 

 

 

Oborová specializace: 

Prevence kriminality – provádění preventivních 

programů a besed pro děti, mládež, dospělé i seniory 

(Jak se liška polepšila, Co dělat když…, Závislosti, 

Vám, kdo mě hlídá, Sebeobrana, Cyklistou bezpečně, 

Služební průkaz, Drogová závislost, Rasismus, Šikana, 

Kyberšikana, Právní vědomi apod.) 

Podílí se na preventivních akcích – Den bezpečné 

dopravy, Den bezpečí a pořádku, Okresní kolo BESIP, 

programy Regionálního muzea Mělník. 

Působí v Komisi prevence kriminality města Mělníka.  

 

Účast v aktuálních projektech: 

OP VVV – Místní akční plány rozvoje vzdělávání 

v ORP Mělník MAP I, MAP II – Odborníci a neformální 

vzdělávání 

Výuka bezpečnosti silničního provozu na DDH 

 

 

Prioritní cíl a oblasti: Zvyšování kvality a zlepšování podmínek 

v předškolním vzdělávání 

Cíl 1. 1 – Koutky k rozvoji gramotnosti a 

polytechnického vzdělávání, logopedická intervence, 

relaxační koutky 

Aktivita 1.1.1. Koutek komunikačních schopností 

 

Odborník: 

Mgr. Helena Jiráčková 

Ředitelka DDM Mělník 

Na Polabí 2854 

276 01 Mělník 

601 364 877 / 

jirackova@ddm-melnik.cz 

www.ddm-melnik.cz 

 

 

Vzdělání: 

Učitelství pro I. stupeň ZŠ 

Praxe: 

Učitelství na ZŠ 

Pedagog volného času 

Ekonom 

Ředitelka Domu dětí a mládeže 

Oborová specializace: 

Kurz Rétoriky a vystupování 

Kurz Pedagogické podpory přirozeného rozvoje řeči 

dětí 

mailto:prevence.mpmelnik@seznam.cz
mailto:tomas.svoboda6@pcr.cz


 

Pedagog volného času v oborech: taneční, sportovní, 

hudební, dramatická výchova 

Účast v aktuálních projektech: 

OP VVV – Místní akční plány rozvoje vzdělávání 

v ORP Mělník MAP I, MAP II – Odborníci a 

neformální vzdělávání  
 

Prioritní cíl a oblasti: Zvyšování kvality a zlepšování podmínek 

v předškolním vzdělávání 

Cíl 1. 1 – Koutky k rozvoji gramotnosti a 

polytechnického vzdělávání, logopedická intervence, 

relaxační koutky 

Aktivita 1.1.2. Koutek sociálních dovedností 

 

Odborník: 

Mgr. Helena Jiráčková 

Ředitelka DDM Mělník 

Na Polabí 2854 

276 01 Mělník 

601 364 877 / 

jirackova@ddm-melnik.cz 

www.ddm-melnik.cz 

 

 

Vzdělání: 

Učitelství pro I. stupeň ZŠ 

Praxe: 

Učitelství na ZŠ 

Pedagog volného času 

Ekonom 

Ředitelka Domu dětí a mládeže 
Autorka výukových programů pro žáky MŠ, ZŠ a SŠ 
Autorka materiálů Příkladů dobré praxe v zájmovém 
vzdělávání 

Oborová specializace: 

Kurz Rétoriky a vystupování 

Kurz Pedagogické podpory přirozeného rozvoje řeči 

dětí 

Pedagog volného času v oborech: taneční, sportovní, 

hudební, dramatická výchova 

Účast v aktuálních projektech: 

OP VVV – Místní akční plány rozvoje vzdělávání 

v ORP Mělník MAP I, MAP II – Odborníci a 

neformální vzdělávání 

  

Prioritní cíl a oblasti: Zvyšování kvality a zlepšování podmínek v základním 

vzdělávání 

Cíl 2. 1 – Rozvoj gramotností – matematická, čtenářská, 

polytechnická, jazyková 

Aktivita 2.1.2. Výstup praotce Čecha na horu Říp 

 

Odborník: 

Alena Hlaváčková 

Zástupce ředitele DDM Mělník 

Na Polabí 2854 

276 01 Mělník 

315 623 028 / 

hlavackova@ddm-melnik.cz 

www.ddm-melnik.cz 

 

Vzdělání: 

Pedagogika volného času 

V současné době studium na UJEP obor Učitelství pro 

MŠ 

Praxe: 

Pedagog volného času 

Zástupce ředitele Domu dětí a mládeže 

Autorka výukových programů pro žáky MŠ, ZŠ a SŠ 

mailto:tomas.svoboda6@pcr.cz


 

 Autorka materiálů Příkladů dobré praxe v zájmovém 

vzdělávání 

Oborová specializace: 

Kurz Rétoriky a vystupování 

Pedagog volného času v oborech: taneční, sportovní, 

hudební, dramatická výchova 

Účast v aktuálních projektech: 

OP VVV – Místní akční plány rozvoje vzdělávání 

v ORP Mělník MAP I, MAP II – Odborníci a 

neformální vzdělávání 

  

Prioritní cíl a oblasti: Vytváření bezpečného a podnětného prostředí pro 

všechny 

Cíl - 5. 1 - Podpora žáků se SVP, personální 

zabezpečení inkluze 

Aktivita 5.1.2. Skáčeme s radostí 

 

Odborník: 

Alena Hlaváčková 

Zástupce ředitele DDM Mělník 

Na Polabí 2854 

276 01 Mělník 

315 623 028 / 

hlavackova@ddm-melnik.cz 

www.ddm-melnik.cz 

 

 

Vzdělání: 

Pedagogika volného času 

V současné době studium na UJEP obor Učitelství pro 

MŠ 

Praxe: 

Pedagog volného času 

Zástupce ředitele Domu dětí a mládeže 

Autorka výukových programů pro žáky MŠ, ZŠ a SŠ 

Autorka materiálů Příkladů dobré praxe v zájmovém 

vzdělávání 

Oborová specializace: 

Kurz Rétoriky a vystupování 

Pedagog volného času v oborech: taneční, sportovní, 

hudební, dramatická výchova 

Účast v aktuálních projektech: 

OP VVV – Místní akční plány rozvoje vzdělávání 

v ORP Mělník MAP I, MAP II – Odborníci a 

neformální vzdělávání 

 

 


