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3. 3. 2020 Setkání
pracovní skupiny pro
rovné příležitosti (1.)

V  rámci jednání pracovní skupiny pro rovné
příležitosti byl přizván expertní tým ve
složení Jany Merunkové, ředitelky
společnosti Your chance a Ing. Evy Zůnové,
lektorky projektu Finanční gramotnost do
škol v Ústeckém kraji. 
Představena byla společnost Your chance a
veškerý okruh aktivit, kterými se společnost
zabývá a zejména pak projekt Finanční
gramotnost do škol. 

Poukázáno bylo na zajímavé projektové
aktivity, díky nimž se školy mohou do
projektu zapojit, dále byla zmíněna
možnost certifikace „Finančně gramotná
škola“, které škola může v  různých
úrovních dosáhnout při splnění předem
daných podmínek.



4. 3. 2020 Setkání
pracovní skupiny pro
rozvoj kompetencí dětí a
žáků pro aktivní
používání cizího jazyka
(1.)

Začátkem března se také sešla pracovní
skupina pro jazykovou gramotnost. Na
jednání byl představen nově realizovaný
projekt EVVO, účastníci byli pozvání na
jeho představení a utvoření pracovní
skupiny. 

NEWSLETTER
Soupiska realizovaných akcí a setkání za minulé pololetí

 M A P  I I  R O U D N I C K O  3 / 2 0 2 0  -  6 / 2 0 2 0

6. - 7. 3. 2020 Kurz
hodnotového vzdělávání

Pro velký úspěch v  loňském roce jsme se
rozhodli znovu uspořádat Kurz hodnotového
vzdělávání pod vedením vynikajících
lektorek Dany a Lenky.

Dále byly zmíněny další chystané akce a
byly domluveny konkrétní workshopy,
které se budou realizovat na příštích
jednáních a to při květnovém jednání pod
vedením rodilé mluvčí z Austrálie pí Sarah
Good a při jednání na přelomu září/října
pod vedením učitelky ze ZŠ SMART pí Aleny
Křičkové.

Kurz naučil jeho účastníky, jakým
způsobem pracovat s  dětmi v  hodinách a
jak efektivně zadávat práci v  týmu. Dále
jakým způsobem by děti měly nejlépe sdílet
své názory a výsledky ve skupině, jakým
způsobem efektivně dojít konsenzu a jak
prezentovat výsledky za celou skupinu.
Poznatky z kurzu se dají jistě využít i mimo
pedagogickou praxi, zejména umění
sdílení, jednání a nalezení konsenzu za
použití asertivity a zcela bez konfliktu.

Pro zájemce nabízíme k zapůjčení učebnice
Hodnotového vzdělávání.



9. 3. 2020 Setkání
pracovní skupiny pro
polytechnické a
zájmové/neformální
vzdělávání a k rozvoji
potenciálu každého žáka
(1.)

První jednání pracovní skupiny pro
polytechnické/neformální vzdělávání v  roce
2020 proběhlo v  širším kruhu. Byli přizváni
zájemci i z  ostatních pracovních skupin, dále
byly přizvány lektorky z  Malé technické
univerzity, které představily svůj nový
program „DIGI bez DIGI“. Jedná se o program
zaměřený jak na děti z MŠ, tak i na žáky 1. a 2.
ročníku ZŠ. Principem programu je poznání
digitálního světa bez použití elektroniky
(screenless) a to proto, že elektronika se
neustále mění a vyvíjí, avšak hlavní principy
programování zůstávají neměnné. Projednány
byly možnosti, jakým způsobem je možné se
do programu zapojit a možnosti financování.
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15. 4. 2020 Online
setkání pracovní skupiny
pro financování (2.)

V návaznosti na krizi způsobenou šířením
nemoci COVID-19 se náš tým rozhodl
oslovit členy pracovní skupiny pro
financování a uskutečnit 1. online jednání
pro sdílení praxe online výuky a aktuálně
dostupných online výukových platforem.
Dále byli účastníci setkání informováni o
grantu O2 na podporu digitálního
vzdělávání, který se MAP chystá využít.
Nakonec jsme informovali o akcích, které
byly prozatím odloženy na neurčito. Všem
účastníkům byl po jednání rozeslán
dotazník s možnostmi zapojení MAPU do
řešení aktuální situace (online
semináře/workshopy na podporu výuky na
dálku a jiné.)



13. 5. 2020 Online setkání
pracovní skupiny pro
čtenářskou gramotnost
(2.)

V  reakci na nadcházející Minikonferenci ke
čtenářské gramotnosti náš tým uspořádal
další online jednání pracovní skupiny
tentokrát pro čtenářskou gramotnost. 
Byly posdíleny některé osvědčené platformy
pro online výuku, dále byl diskutován
program konference. Projednány byly také
předem zaslané materiály a dotazník, který
sloužil jako příprava a podnět k  diskuzi na
konferenci.
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18. 5. 2020 Online
konference ke čtenářské
gramotnosti

Dne 18. 5. 2020 se konal již 7. ročník
Minikonference ke čtenářské gramotnosti
pořádané projektem PPUČ, která byla
tentokrát pořádána online přes platformu
Google Meet. Zúčastnili se někteří členové
týmu MAP Roudnicko. Posdíleno bylo pár
zajímavých typů pro zlepšení úrovně
čtenářské gramotnosti u dětí (např.
literární poradna pro rodiče v rámci školy).
Dále se pracovalo s  dříve zaslanými
materiály, účastníci konference se mohli
inspirovat, jakými způsoby je možné
pracovat s  textem a předány byly další
zajímavé texty pro využití do výuky.
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4. 6. 2020 Online
představení projektu
„Vzdělávání koordinátorů
EVVO a praxe využití
školních zahrad“

Představení nového projektu pod záštitou MAS
zaměřeného na evironmentální vzdělávání a
úzce spolupracujícího s projektem MAP, které
mělo proběhnout již dříve v  březnu, proběhlo
nakonec v online formě přes platformu Google
Meet. Vzhledem k  povaze projektu a cílové
skupině byli osloveni zejména pedagogové
z  MŠ a ZŠ zapojených v  MAP. Zúčastnění byli
seznámeni s  cílem projektu, harmonogramem
a plánovanými výstupy. V  rámci nového
projektu byla utvořena další pracovní skupina,
která se bude pravidelně, po vzoru MAP,
scházet a řešit plánování jednotlivých aktivit
projektu. Poté byl zaslán dotazník, který měl
za úkol vysledovat, jaká témata se zdají být
nejatraktivnější a jaké časové možnosti
plánování aktivit nejvíce vyhovují.

21. 5. 2020 Online setkání
pracovní skupiny pro
čtenářskou gramotnost
(3.)

Po uskutečnění Minikonference pro
čtenářskou gramotnost, která proběhla dne
18. 5. 2020, se náš tým rozhodl uspořádat
ještě jedno online jednání pracovní skupiny
pro sdílení poznatků. Čtenářské konference se
zúčastnili tři členové týmu MAP Roudnicko
včetně expertky na čtenářskou gramotnost.
Domluveno bylo další jednání pracovní
skupiny, které se uskuteční nejspíše na
podzim a to pravděpodobně v  prostorách ZŠ
SMART. Bude možné si prohlédnout místní
čtenářský koutek a načerpat inspiraci pro
čtení s dětmi.



18. 6. 2020 Setkání
pracovní skupiny pro
polytechnické a
zájmové/neformální
vzdělávání + workshop
s 3D pery (2.)

Při příležitosti konání druhého setkání
pracovní skupiny pro polytechniku jsme
zorganizovali workshop pro práci s  3D pery
pro pedagogy a členy pracovní skupiny.
Z  rozpočtu MAP bylo zakoupeno 14 balení 3D
per společně s  barevnými filamenty na
vyzkoušení. Při samotné práci s  pery byly
vyzkoušeny různé techniky a možnosti, jakým
způsobem lze vytvářet nejrůznější obrazce a
tělesa. Workshop sklidil velmi kladný ohlas,
zúčastněným pedagogům byla nasdílena
tabulka, ve které si mohou pera zarezervovat
pro svou školu na celý měsíc. V  případě
potřeby bude zorganizován další workshop
pro pedagogy, kteří se nyní ať už z  časových
nebo kapacitních důvodů workshopu nemohli
účastnit.

NEWSLETTER
Soupiska realizovaných akcí a setkání za minulé pololetí

 M A P  I I  R O U D N I C K O  3 / 2 0 2 0  -  6 / 2 0 2 029. 6. 2020 Online
webinář k formativnímu
hodnocení žáků

Náš tým se zúčastnil webináře pod vedením
zkušeného lektora na formativní vzdělávání
pana Zdeňka Dlaboly. Webinář byl
zorganizován SKAVEM a z  naší strany byl
částečně spolufinancován a nabídnut
pedagogům zapojených škol. Bylo poukázáno
na zajímavé typy a příklady dobré praxe, které
pokazují na to, jakými způsoby lze formativní
hodnocení používat ve výuce. Nejedná se jen o
slovní hodnocení žáků, ale také získávání
zpětné vazby na svojí výuku a její celkové
zkvalitnění.
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Další informace ohledně realizace projektu

 

Provoz polytechnické
dílny

Během školního roku 2019/2020 došlo
bohužel k  omezení provozu polytechnické
dílny, která je od poloviny března zatím
uzavřená a kroužky momentálně neprobíhají.
Pravidelný provoz bude obnoven
pravděpodobně od 1. 9. 2020. Opětovně bude
po znovuotevření zpropagována nabídka,
termíny a časy kroužků.

Využití 3D tiskáren v době
koronavirové krize

V  nelehkých časech, které nastaly v  polovině
března jsme našli úžasné využití pro naše 3D
tiskárny a to pro tvorbu zalamovačů pro šicí
stroje. Vzhledem k  tomu, že spousta
jednotlivců i organizací začala šít roušky pro
jejich všeobecný nedostatek, zvýšila se také
poptávka po zalamovačích pro šicí stroje, s
jejichž pomocí se šití roušek velmi usnadní.



Ozobotí farma k zapůjčení
pro školy a školky

Školky a školy z našeho ORP mají trvale
možnost zapůjčit si sety s ozoboty a pracovat
s nimi spolu se svými žáky. Ozobot je vhodný
pro různé věkové kategorie. Obtížnost práce s
ozoboty lze totiž postupně navyšovat, od
ovládání ozobota kreslením drah fixami lze
přejít na jeho ovládání pomocí
programovacích nástrojů nebo pomocí
aplikací pro mobilní telefony a tablety. Pokud
máte o ozoboty zájem, kontaktujte našeho
garanta pro polytechnické vzdělávání na 
e-mailu tomas.lukacina@maspodripsko.cz.
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Sady 3D per k zapůjčení
pro školy a školky

Nově mají školy a školky z  našeho ORP
možnost zapůjčit si sadu 3D per, která jsou
zjednodušenou formou 3D tiskárny. Do
jednoho konce se vkládá náplň, tzv. filament,
a druhým koncem vytváříte trojrozměrné
objekty. Protože náplň na vzduchu velmi
rychle tuhne, můžete modelovat také do
výšky. V  případě zájmu o zapůjčení sady,
kontaktujte opět našeho garanta pro
polytechnické vzdělávání na e-mailu
tomas.lukacina@maspodripsko.cz



A CO CHYSTÁME DÁL V ROCE 2020?

Akce podpořené
projektem MAP
Roudnicko II - pro
dospělé zájemce

spojeno se setkáním pracovní skupiny pro
jazykovou gramotnost
seminář se uskuteční v  zasedací místnosti
v  prostorách budovy MAS Podřipska,
pozvánka s  přesným termínem bude
zájemcům rozeslána v průběhu prázdnin

spojeno se setkáním pracovní skupiny pro
čtenářskou gramotnost
seminář se tentokrát uskuteční v budově ZŠ
SMART, pozvánka s  přesným termínem
bude zájemcům rozeslána v  průběhu
prázdnin

Srpen/září - Workshop angličtiny
s praktickými tipy do výuky se Sarah Good

Srpen - Workshop s Anežkou Grimovou na
téma čtenářství a čtenářská gramotnost se
zajímavými tipy do výuky

spojeno se setkáním pracovní skupiny
pro matematickou gramotnost
seminář se tentokrát uskuteční
v  budově ZŠ SMART, pozvánka bude
zájemcům rozeslána v  průběhu
prázdnin

ve spolupráci s  Ekocentrem Sever
v Litoměřicích
kapacita cca 16 osob
vhodné pro pedagogy MŠ a 1. stupně ZŠ

odložená konference v  Děčíně původně
plánovaná na březen přesunuta zatím
na listopad, další informace ke konání
konference budou průběžně zveřejněny
na facebookových stránkách a našem
webu

22. 9. 2020 – Úvodní seminář pro použití
metody ABAKU

Aktivity/vzdělávací akce nového projektu
Vzdělávání koordinátorů EVVO (exkurze
do přírody a semináře s  environmentální
tématikou)

13. 10. 2020 – Seminář „Příroda jako
třída a učebnice“

11/2020 Konference Polytechnika, která
táhne II



A CO CHYSTÁME DÁL V ROCE 2020?

Akce podpořené
projektem MAP
Roudnicko II - pro děti
a žáky

v  nabídce jsou pro školy a školky k  využití
programy s následující tématikou:
Malujeme, čarujeme
Království hmyzu
Ubývá míst, kam chodívala pro vodu
výukové programy probíhají v  Ekocentru
Zvonice, Komenského 174 pod vedením
lektorky Pavly Hoppové, v  případě zájmu
lektorku kontaktujte na tulippanek@seznam.cz

spolupracujeme s  neziskovou organizací
ShineBean, která nabízí výukové a osvětové
programy týkající se zejména života v  Africe,
konkrétně v  Keni, kde organizace především
působí. Pro bližší informace o tématech,
kterými se organizace zabývá, navštivte web:
https://shinebean.org
v  případě zájmu o program pro Vaši školu
kontaktujte ředitelku společnosti paní Renatu
Rokůskovou na contact@shinebean.org

Ekologické programy pro žáky

 
Osvětové programy pro žáky o trvale udržitelném
rozvoji

 
 

pravidelně podporujeme čtenářské
besedy vedené naší skvělou lektorkou
Anežkou Grimovou, v  případě zájmu o
besedu, kontaktujte lektorku Anežku
Grimovou na anezkagrimova@gmail.com

Besedy na podporu čtenářství

Sledujte nás na:

http://maproudnicko.cz/ 
https://www.facebook.com/maproudnicko/

http://maproudnicko.cz/
https://www.facebook.com/maproudnicko/

