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Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání 

v ORP Kralupy nad Vltavou, reg.  č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000317 

Záznam z jednání – Kulatý stůl – zájmové organizace a knihovny  

ze dne 3. 11. 2016 

Místo: MÚ Kralupy nad Vltavou 

 

1. Prezence a přivítání účastníků – přítomno bylo 12 – viz. Prezenční listina 

2. Seznámení s programem Kulatého stolu 

3. Seznámení s výsledky vlastního dotazníkového šetření (viz. Příloha 1) 

Do dotazníkového šetření bude zahrnut dotazník Knihovny Kralupy nad Vltavou a Farní charity 

Kralupy nad Vltavou. Nové paní ředitelce DDM Kralupy nad Vltavou, K. Viktorové, bude zaslán  

e-mail s dotazníkem k doplnění.  

4. Seznámení s popisem priorit a cílů (viz. Příloha 1) 

Vysvětlení cíle 4.2 – Podpora zájmových a neformálních aktivit. – Cílem je zmapovat plánované 

aktivity škol a zařízení. Jedná se o aktivity neziskových organizací a knihoven, týkající se výhradně 

vzdělávání dětí do 15-ti let pro období 2017 - 2018. 

DDM chystá např. cestovatelské přednášky pro ZŠ, výchovné koncerty. 

Knihovny budou pokračovat ve spolupráci se ZŠ. 

MAS Nad Prahou osloví neziskové organizace a knihovny koncem r. 2016 – začátkem r. 2017  

za účelem zjištění jejich plánovaných aktivit v rámci vzdělávání. 

5. Setkávání škol a zájmových organizací za účelem výměny zkušeností 

Proběhla diskuse ohledně současného fungování spolupráce mezi zájmovými organizacemi  

a školami, jejich plány.  

LMŠ Kulíšek – již spolupracuje s MŠ Odolena Voda 

RC Havránek – spolupracuje se zámkem Veltrusy, Farní charitou,  při jednorázových akcích 

Schola naturalis – není to klasická nezisková organizace – spolupracuje s různými školami spíše při 

pořádání kurzů, škol v přírodě.. 

Farní charita – spolupracuje se ZŠ, MŠ na různých projektech. 
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6. Dotazník pro rodiče 

Zájmové organizace a knihovny byly požádány o umístění dotazníku pro rodiče na svých webových 

stránkách. Byl přednesen návrh podoby dotazníku. V následné diskusi byly doplněny a upraveny 

jednotlivé otázky podle připomínek přítomných účastníků.  

 

7. Dotazník pro žáky 

Byla diskutována podoba dotazníku pro žáky. Je potřeba získat souhlas rodičů, že dítě může 

vyplnit dotazník.  

8. Diskuze 

Diskuze probíhala napříč jednotlivými body dle zápisu. 

 

 

Zapsala:  Kateřina Nováková 

Dne:  10. 11. 2016 


