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Zápis z 1. setkání Pracovní skupiny pro financování 

 

Termín:  10. 2. 2020, 14:00-16:30 

Místo konání:  Očkova 2, 413 01 Roudnice nad Labem 

Účastníci:  dle prezenční listiny 

Program: 

 

1. Předání informací o nově realizovaném projektu “Vzdělávání koordinátorů EVVO  

a praxe využití školních zahrad” 

 

- Představení nové kolegyně, Ing. Kateřiny Pecharové, a předání informací o její práci na novém 

projektu zkr. „EVVO“. V rámci projektu proběhnou dvě konference (na téma udržitelný rozvoj 

ve školách a využití přírodních zahrad) a 6 vzdělávacích akcí. Bude založena vlastní pracovní 

skupina, pozvánky budou zaslány. S realizací aktivit bude MAP oslovovat školy. Navázána 

spolupráce s pí. Pavlou Hoppovou, podílí se na rozvoji Ekocentra Zvonice, kde se v rámci MAP 

plánují  ekologické aktivity pro školy/školky. Výuka bude možná venku i vevnitř. 

- Vytipovanou adeptkou na zapojení do projektu paní Andrea Hendrychová ze ZŠ Školní. 

 

2. Plánování konference “Polytechnika, která táhne II” (2020) a “Polytechnika, která táhne III” 

(2021) 

 

- V minulém roce proběhla akce v Litoměřicích ve spolupráci s MAP Litoměřicko a MAP pro ORP 

Děčín. V roce 2020 je plánována v Děčíně opět ve spolupráci s ostatními MAPy z Ústeckého 

kraje (nově přibyl MAP pro ORP Varnsdorf a ORP Rumburk). Letos akce proběhne rovněž ve 

spolupráci s ČVUT v Děčíně, kde se bude akce také odehrávat. Školám budeme posílat 

pozvánku s programem. Náplň programu je plánována zejména pro pedagogy, ředitele škol a 

lektory zájmového vzdělávání. V roce 2021 bude akce v Roudnici nad Labem. Rádi bychom v 

tomto směru spolupracovali se školami a městem na tvorbě programu, volbě termínu, místa 

konání a  definici cílové skupiny akce a další. Vedoucí odboru školství, kultury a sportu města 

Roudnice nad Labem, Bc. Vyšinská, vyjádřila zájem města na participaci. 

  

3. Informace o chystaných akcích MAP Roudnicko 

 

- Místo vzdělávacích lekcí pro děti a žáky MŠ a 1. stupně ZŠ v rámci spolupráce s Malou 

technickou univerzitou budeme v roce 2020 podporovat program Zábavná věda pro všechny 

společnosti Marstafit pod vedením RNDr. Mgr. Adély Marschallové Rumlerové, MBA. 

Pozvánka byla školám již odeslaná v minulém roce a zájemci o tento program měli možnost se 

nahlásit do října 2019. Školy měly možnost se přihlásit na vzdělávací aktivity (vědecké show a 

vědecké laborky) pro děti a žáky ZŠ (1. i 2. stupeň). Spolupráci s Malou technickou univerzitou 

necháme tento rok na iniciativě škol a školek. 

http://www.maproudnicko.cz/
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- 6. - 7. 3. 2020 proběhne 2-denní kurz hodnotového vzdělávání pro pedagogy (MŠ , ZŠ, ZUŠ, 

DDM), asistenty pedagogů a další pracovníky s dětmi a mládeží, akce proběhne ve spolupráci 

se Školou Osmičkou. Po absolvování kurzu následuje i nepovinný “praktický den”, kdy je 

lektor/lektorka hodnotového vzdělávání  v rámci hospitace přítomna při hodině s dětmi/žáky.  

- PaeDr. Zrzavá vznesla dotaz ohledně nutnosti souhlasu rodičů s hospitací (v případě, 

že se nejedná o ředitele ani kolegu pedagoga ze stejné školy).  

- Mgr. Červená vznesla dotaz na zprostředkující organizaci (Škola Cyril Mooney) a bylo 

jí řečeno, že dosud neměli problém. V případě potřeby jednotlivých škol mohou 

poskytnout adekvátní anotaci, kterou by školy mohly použít pro účely zajištění 

souhlasů rodičů s přítomností lektorky v hodině. Dále bylo vysvětleno, že se z 

hospitace nepořizuje žádný záznam, řeší se pouze práce učitele a nikoliv výkony dětí.  

- V rámci podpory sdílení dobré pedagogické praxe bychom rádi za tímto účelem poskytli 

prostor a organizační zajištění. Jako jedna z prvních aktivit může proběhnout krátká přednáška 

Mgr. Dany Hádkové, která se zabývá programy pro nadané děti a následnou diskuzí na toto 

téma. V této souvislosti by se osvědčilo také proškolení pedagogů v diagnostice nadaných dětí. 

- Dětský dotační titul pro děti: aktivita pro žáky druhého stupně, ideálně v propojení 

s pedagogy občanské výchovy a/nebo školními parlamenty. Je třeba zohlednit, že aktivita 

může generovat zátěž pro pedagogy.  

- PaeDr. Zrzavá: bylo by dobré nastínit okruhy, připravit návodné formuláře. Příklady 

možných oblastí podpory: Kulturně-historické téma, sportovní téma apod. 

Pro srovnání, rozpočet krajských projektů jsou 100Kč/den dítě v případě zvolení výletu pro 

třídu. Zvážit variantu dofinancování z jiných/vlastních zdrojů. Aktivitu plánujeme ve spolupráci 

se školami. 

- Bezpečnost na internetu: Důležité téma, kterému bychom se chtěli věnovat.  

- PaeDr. Zrzavá slíbila zaslat kontakt na paní  Veselou, která by v našem území mohla 

mít přednášku V této souvislosti také zmínila nový dokumentární film V síti, který bude 

uveden do kin 27. 2. 2020. 

- Tento dokument by se jevil jako jedna z vhodných možností osvěty v této oblasti. 

 

 

Pozvánka na další setkání bude členům PS zaslána v dostatečném předstihu. 
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