
Zápis z 1. setkání pracovní skupiny Polytechnické a zájmové/neformální vzdělávání

a k rozvoji potenciálu každého žáka / 2021

Termín: 12. 3. 2021, 15:00

Místo konání: Google Meet

Účastníci: Kateřina Pecharová (RT MAP), Andrea Jandová (RT MAP), Anežka Vyšinská (Odbor

školství, MÚ Roudnice n. L.), Hana Telecká (MŠ Rohatce)

Zapisovatel: Andrea Jandová

Program:

1. Zpětná vazba na polytechnický online workshop a objednávka tvořivých sad pro děti

- Odkaz k setkání pracovní skupiny obdrželi v případě zájmu také účastníci online

polytechnického workshopu, který se konal ve středu 10. 3. 2021 v odpoledních hodinách.

Workshop se i přes netradiční průběh velmi osvědčil a pedagogové si ve svém domácím

prostředí vyzkoušeli zpracování dřevěných výrobků z objednaných dřevěných polotovarů.

- V návaznosti na tuto aktivitu bychom chtěli objednat dřevěné polotovary i pro žáky do škol

na tvoření po návratu do prezenční formy výuky. Polotovary jsou vhodné pro MŠ i ZŠ, jen je

nutno reálně odhadnout pedagogické kapacity a manuální schopnosti žáků, prodávající

organizace disponuje různě náročnými druhy. Objednávka je organizována přes sdílenou

tabulku:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FOVFZLgVHK2dtZx1wL-EP5KCGCZp3S9YQUA6EYw

waJU/edit?usp=sharing

2. Novinky ze spolupracujícího projektu “Vzdělávání koordinátorů EVVO a praxe využití

školních zahrad”

- Předjednána všechna místa, na kterých budou nakresleny hry na chodník (MŠ a ZŠ v

Roudnici a okolí). Paní ředitelka Telecká nabídku namalování hry v obci předala také paní

starostce pro obce Rohatce - Hrobce, ale zatím bez zpětné vazby, zkusí proto tuto nabídku

připomenout.

- Byly zpracovány metodiky her ve venkovním prostředí, nyní probíhají jejich revize a ověření

v praxi, jejich stávající podobu lze nalézt na webu MAS Podřipsko:

http://maspodripsko.cz/realizovane-projekty/vzdelavani-koordinatoru-evvo-a-praxe-vyuziti-s

kolnich-zahrad/metodiky-vyuziti-skolnich-zahrad/

- 24. 3. 2021 od 16:00 hod. proběhne webinář od organizace Lipka “Přírodní zahrady”.

- V měsíci květnu avizována konference pro udržitelný rozvoj v prostorech nově
zrekonstruovaného kulturního domu Říp v Roudnici n. L., zatím budeme sledovat aktuální

opatření, případně se budeme snažit konferenci co nejvíce přizpůsobit možnostem

shromažďování v květnu
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3. Aktivity projektu MAP

- Velmi dobře hodnotíme improvizovanou venkovní výstavu masopustních masek, která se

uskutečnila v průběhu února. Rádi bychom navázali i v příštím roce, ve větším měřítku a se

zapojením dalších organizací. Pí. Vyšinská uvedla jako příklad osvědčené výstavy ve velkém

sále městské knihovny ve spolupráci s MÚ.

- Celá MAS Podřipsko bude na konci března zapojena do každoroční akce “Ukliďme Česko”.

Aktuálně není možné organizovat společný úklid v přírodě, spouštíme proto soutěž pro

jednotlivce. Účastník, který vyčistí veřejné místo od odpadu a zašle foto výsledku může po

vyhodnocení vyhrát vermikompostér. Bližší podmínky soutěže jsou na facebooku MAS

Podřipsko: https://www.facebook.com/maspodripsko

- 22. dubna se koná také každoroční Den Země. Zapojují se do něj různými způsoby školy i

školky, proto chceme každého, kdo nám zašle informace a foto o výsledku svého snažení,

odměnit publikací Litoměřicko: otevřená učebnice s tipy na poznávací výlety pro celé skupiny.

- Při vzdělávání pedagogů nadále spolupracujeme s osvědčenou lektorkou Lucií Čechovou z

organizace Contexta, která si na březen a duben připravila nové webináře, tentokrát zejména

pro pedagogy MŠ. Podrobnosti budeme všem zasílat prostřednictvím emailu.

- Původně plánované aktivity jsou přehodnocovány vlivem koronavirové krize a záměrem je

maximum možností přenést do venkovního prostředí. Rádi bychom proto také vytvořili
edukativní šipkovanou po Roudnici spojenou s plněním úkolů a s náročností pro různé

věkové kategorie. Pí. Vyšinská v minulosti obdržela komerční nabídku pro město na

zpracování obdobného záměru, ale preferencí zůstává propojovat místní organizace a nechat

aktivity v jejich působnosti. V našem záměru tak můžeme spolupracovat nejen s MÚ, ale i

KD Říp, muzeem a knihovnou, popř. galerií (záleží na finálních námětech pro žáky).

- RT MAP sdělil info ze setkání s koordinátorkou projektu Příběhy našich sousedů působící na

nejbližším Kralupsku. V projektu žáci - dobrovolníci mapují životní příběh zajímavého

pamětníka ve svém okolí. Pí. Vyšinská obdobné jednání také vedla, s pracovníkem pražské

pobočky zaštiťující organizace Post Bellum. Pokud by se do projektu za Roudnici zapojila 1

skupina žáků, bylo by třeba uhradit cca 22 000,- Kč veškerých nákladů. Tuto položku lze

hradit z MAP, pokud by ale skupin vzniklo více a pracovaly by na více reportážích s

pamětníky, byl by nutný příspěvek škol, města, ev. muzea (konkrétní oslovení aktérů
odkládáme v souvislosti s koronavirovou krizí). V současné situaci nelze v rámci projektu

propojit žáky se seniory.

4. Novinky z aktivit škol a MÚ

- Pí. Telecká během uzavření mateřských škol navázala kontakt a spolupráci s učitelkami

sousedních MŠ, se kterými sdílí dobrou praxi z vybudované přírodní zahrady při MŠ Rohatce.

Je také možné sjednat si prohlídku zahrady a získat tak i konkrétní inspiraci pro realizaci.

- Pí. Vyšinská blíže informovala o zavedené spolupráci města Roudnice s firmou Ekokom

zabývající se tříděním a zpracováním odpadu (https://www.ekokom.cz/). Díky spolupráci jsou
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pořádány akce pro děti a žáky jako Dětský den, Rozloučení s prázdninami a Den Země. Dle

situace a domluvy bude RT MAP zapojen do zpracování dílčích úkolů souvisejících s akcemi.

Vše závisí na možnostech shromažďování více osob.

O dalším setkání pracovní skupiny budeme zavčasu informovat emailem s pozvánkou.
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