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Přehled akcí Místního akčního plánu ORP Roudnice nad Labem II 

01 - 06/2019 
28. 1. 2019 Hodnocení a sebehodnocení dětí 

První akce zrealizovaná v rámci projektu MAP Roudnicko II 

byla přednáška pro rodiče a veřejnost na téma hodnocení a 

sebehodnocení dětí. Promluvil na ní doktor Robert Čapek, 

učitel s mnohaletou praxí, který v současné době působí jako 

lektor a školní psycholog. Robert Čapek je zároveň autorem 

několika publikací zaměřených na oblast vzdělávání jako je 

Moderní didaktika, nebo Třídní klima a školní klima. 

Přednáška přilákala plný sál posluchačů a poskytnula jim 

zajímavý pohled na současný stav vzdělávání u nás. 

Reportáž z roudnické televize: https://youtu.be/Nh61-_SQwMI 

 

5. 2. 2019 Rozvoj předmatematických dovedností v prostředích Hejného metody I 

Na základě zájmu pedagogů z mateřských škol jsme uspořádali 

seminář zaměřený na rozvoj matematické pregramotnosti pomocí 

metody profesora Hejného, kterého se zúčastnilo 7 učitelů a 

učitelek z místních školek. 

 

 

 

 

14. 2. 2019 1. Veřejné projednání k projektu MAP ORP 

Roudnice nad Labem II 

V rámci prvbního veřejného projednání byli účastníci 

seznámeni s náplní projektu, s realizačním týmem a s 

chystanými aktivitami. Dále byly utvořeny pracovní skupiny 

které představují povinnou aktivitu v rámci realizace projektu 

MAP. 

 

25.3. 2019 1. setkání pracovní skupiny pro rozvoj 

kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka. 

První pracovní skupina, která se od zahájení realizace projektu 

sešla byla pracovní skupina zaměřená na podporu aktivního 

používání cizího jazyka. Během tohoto setkání byla provedena 

analýza slabých, silných stránek, hrozeb a příležitostí, tzv. SWOT 

analýza, v oblasti výuky a učení cizích jazyků.  

 

 

 

https://youtu.be/Nh61-_SQwMI
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26. 3. 2019 1. setkání pracovní skupiny polytechnické a zájmové/neformální vzdělávání 

a k rozvoji potenciálu každého žáka 

I během této pracovní skupiny její členové identifikovali slabé a silné stránky, hrozby a 

příležitosti v oblasti polytechnického a zájmového/neformálního vzdělávání. Mezi silné stránky 

byl zahrnut např. elán učitelů na MŠ. Jako slabou stránku vidí členové PS financování školství. 

Pracovní skupině byl také představen plán na vznik polytechnické dílny v rámci projektu MAP. 

 

 

 

28. 3. 2019 3D tisk workshop a prezentace 

Během příprav na otevření naší polytechnické dílny, kde budou 

děti mimo jiné pracovat s 3D tiskem, jsme chtěli rodičům a 

veřejnosti představit, jak taková 3D tiskárna vypadá, co se na ní 

dá tisknout a co dalšího je k její obsluze potřeba znát. Akce se 

zúčastnila také místní Podřipská škola, softwarová firma 

Fragaria a skupinka programátorů pohybující se kolem 

litoměřické sdílené kanceláře. Přesahem workshopu byl vznik 

komunikační platformy, díky které mohou účastníci sdílet své 

nápady, rady a postřehy o 3D tisku a souvisejících programech. 

 

 

 

28. 3. 2019 Výukový program čtení Včelka 

Jedním z hlavních cílů projektu je rozvoj čtenářské 

gramotnosti a z toho důvodu jsme pro pedagogy uspořádali 

workshop, kde se seznámili s programem Včelka. Tento 

program slouží jako osobní trenér čtení a ulehčuje práci 

žákům, rodičům, učitelům a dalším specialistům jako jsou 

logopedové a psychologové. Účastníkům jsme nabídli 

možnost zafinancování roční licence programu, na Včelku 

tak můžete narazit na několika podřipských základních 

školách. 
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28. 3. 2019 1. setkání Řídícího výboru projektu MAP ORP Roudnice nad Labem II 

Řídící výbor je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP 

a setkává se dvakrát ročně. Na prvním setkání v roce 2019 

byl zvolen předseda a místopředseda Řídícího výboru a dále 

došlo ke schválení několika klíčových dokumentů projektu 

MAP II. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 4. 2019 1. setkání pracovní skupiny pro financování 

 

Obsahem této skupiny není, jak by se mohlo zdát, finanční gramotnost, 

ale hledání zdrojů financování aktivit navržených ostatními pracovními 

skupinami a aktivit zapracovaných do Strategického rámce MAP. Na 

prvním setkání byla opět provedena SWOT analýza, ve které členové 

pracovní skupiny mimo jiné ocenili chuť učitelů hledat řešení problémů.  

 

 

 

 

 

 

 

11. 4. 2019 1. setkání pracovní skupiny pro rovné příležitosti 

Tato pracovní skupina je zaměřená na rovný přístup ke 

vzdělávání všech dětí a žáků. Dále se zaměřuje na řešení 

přechodů mezi jednotlivými vzdělávacími stupni. Ve SWOT 

analýze bylo upozorněno na hrozby spojené s vyhořením 

pedagogických pracovníků a na chybějící návaznost 

projektů. 
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11. 4. 2019 Tandemová výuka a hodnocení žáků 

Během návštěvy učitelky, ředitelky a specialistky na vzdělávání 

z Finska, paní Susanny Bäckman, si učitelé procvičili svoji 

angličtinu a rozšířili si své znalosti o tandemové výuce a 

hodnocení žáků. Tandemová výuka, jak z názvu samotného 

vyplývá, probíhá za přítomnosti 2 či více učitelů a pro její 

implementaci je nezbytná komunikace, spolupráce mezi učiteli 

a dodržování předem nastavených pravidel. Na semináři jsme 

se také dozvěděli, jak tato výuka ve Finsku probíhá a jaké jsou 

její výhody. 

 

11.4. 2019 Výuka založená na fenoménech 

Další workshop, který proběhl pod vedením Susanny 

Bäckman, byl zaměřený na výuku a učení v celistvém a 

autentickém kontextu vycházející z reálného prostředí, kdy 

dochází k překračování hranic jednotlivých předmětů. Učitelé 

se naučili, jak vést výuku založenou na fenoménech, jak 

vytvořit projekt na základě fenoménů, jak hodnotit a jakým 

způsobem zajistit kvalitu výuky. 

 

 

 

11. 4. 2019 Nejnovější inovace ve vzdělávání z Finska 

Během návštěvy Susanny Bäckman jsme také uspořádali v 

roudnické knihovně přednášku pro rodiče a veřejnost. Paní 

Bäckman mluvila o základních principech a postupech finského 

vzdělávacího systému, který nám může sloužit jako jedna z 

inspirací při změnách a  nahlížení na vzdělávání u nás. 

 

 

Květen 2019 

V průběhu měsíce května započala série školení a seminářů 

v rámci Malé technické univerzity. Cílem těchto aktivit je 

vzbudit zájem dětí i pedagogických pracovníků o technické 

obory. Jedná se o aktivitu, která vzbudila velký zájem ze 

strany mateřských škol. 
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21. 5. 2019 Zdravá výživa pro děti 

Tématem další veřejné přednášky bylo stravování dětí a v 

roli přednášející se tentokrát objevila PharmDr. Margit 

Slimáková. Díky ní jsme se dozvěděli nejčastější mýty a 

omyly zdravého stravování a ujasnili jsme si, jak by měla 

vypadat správná skladba našich jídelníčků. 

 

 

 

 

 

 

24. - 25. 5. 2019 Kurz hodnotového vzdělávání 

Během dvou květnových dnů se pedagogové 

základních škol mohli zúčastnit kurzu 

hodnotového vzdělávání. Principy i obsah 

hodnotového vzdělávání lze aplikovat v mnoha 

různých předmětech. Hlavním cílem je, aby děti, 

žáci a studenti byli schopni nalézt vlastní motivaci, 

spolupracovat namísto soutěžit, rozvíjet empatii, 

porozumět životním hodnotám a následně si 

vytvářet vlastní hodnotový žebříček. Přesahem 

kurzu hodnotového vzdělávání byla spolupráce a 

získání grantu od nadace BLÍŽKSOBĚ, díky 

kterému jsme získali většinu financí na pořízení učebnic hodnotového vzdělávání pro 

zúčastněné. V rámci projektu budeme dále školám spolufinancovat odbornou supervizi 

implementace hodnotového vzdělávání. 

 

 

27.5. 2019 Cesta labyrintem města 

Na základě zájmu učitelů a současně členů našich 

pracovních skupin jsme zakoupili metodickou pomůckou 

primární prevence ve formě interaktivní deskové hry. 27. 

5. pak proběhlo odborné školení na práci s hrou a dále 

její předání školám. Tato hra umožňuje  formou diskuse 

probrat témata jako je šikana, drogy, poruchy příjmu 

potravy, extremismus a zároveň rozvíjet sociální a 

komunikační dovednosti žáků. 
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27. 5. 2019 2. setkání pracovní skupiny pro rovné příležitosti 

Během druhých setkání pracovních skupin se dále pracovalo se 

SWOT analýzami, které byly vytvořeny na setkáních předešlých. 

Identifikované slabé stránky a hrozby byly převedeny do pozitivních 

tvrzení, které představují ideální stav a cíle v jednotlivých oblastech 

vzdělávání. Členové PS obodovali tyto cíle dle jejich vnímání 

priorit. Cíle s největším počtem bodů se promítnou v realizaci aktivit 

jednotlivých PS.  

 

 

 

 

 

 

30. 5. 2019 Otevření polytechnické dílny  

Koncem května jsme formou ukázkových hodin 

zahájili provoz polytechnické dílny s 3D tiskárnami, 

která se nachází v prostorách Základní školy Karla 

Jeřábka v Roudnici nad Labem. Ukázkové hodiny 

kroužku polytechnického vzdělávání probíhaly i v 

průběhu měsíce června. Žáci a děti z celého 

Roudnicka si mohli přijít vyzkoušet kreslení návrhů 

v programu Onshape a svůj návrh také vytisknout 

na 3D tiskárně a odnést si ho s sebou domů. 

Pravidelný provoz dílny započne opět s novým školním rokem v září 2019. 

 

 

3. 6. 2019 2. setkání pracovní skupiny pro rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní 

používání cizího jazyka. 

Členové pracovní skupiny pro rozvoj jazykových 

kompetencí dětí a žáků se na základě prioritizace cílů 

rozhodli věnovat se mimo jiné motivaci dětí a pedagogů 

nebo sdílení dobré praxe mezi pedagogy. Dále byla 

uvedena nutnost přístupu ke kvalitním mentorům, v 

rámci čehož byla dohodnuta hlubší spolupráce s 

didaktičkou z UJEP, která pro ostatní členy PS provede 

několik ukázkových hodin výuky anglického jazyka. 

Jako platforma pro sdílení dobré praxe a učebních 

materiálů prozatím vznikla stránka na sociální síti 

Facebook s názvem Učitelé cizích jazyků z Podřipska. 

 

3. 6. 2019 2. setkání pracovní skupiny pro financování 

https://www.facebook.com/profile.php?id=1311226765695330&ref=br_rs
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Na druhém setkání pracovní skupiny pro financování byla 

provedena prioritizace cílů, která se promítne v činnosti této 

skupiny. Jako nejpalčivější téma bylo členy PS označeno zajištění 

dostatečné kapacity základních a mateřských škol, která je v 

současné době v ORP Roudnice nad Labem spíše nedostatečná a 

odráží se na vysokém počtu dětí ve třídách.  

 

 

 

 

 

 

5. 6. 2019 2. setkání pracovní skupiny polytechnické a zájmové/neformální vzdělávání 

a k rozvoji potenciálu každého žáka 

Na pracovní skupině pro polytechnické a 

zájmové/neformální vzdělávání kromě inspirující a přínosné 

diskuze došlo na prioritizaci cílů činnosti a aktivit této 

pracovní skupiny. Pozornost bude tedy věnována 

především následujícím oblastem: kvalitní a fungující 

komunikace mezi všemi aktéry vzdělávání, kvalitní a 

fungující vzdělávání pedagogů, dostatečné a fungující 

financování, všechny školy jsou podporovány bez rozdílů, 

motivace pedagogů. 

 

 

10. 6. 2019 Polytechnika, která táhne 

Konferenci zaměřenou na polytechnické vzdělávání jsme organizovali 

ve spolupráci s kolegy z MAP ORP Litoměřice a MAP pro SO ORP 

Děčín. Pedagogové měli možnost zúčastnit se pásma zajímavých 

přednášek a workshopů a v odpoledních hodinách se k akci připojily 

žáci ze základních škol a družin. Děti si v rámci akce vyzkoušely práci 

se dřevem, s vlnou, seznámily se se včelařstvím, robotikou nebo 

virtuální realitou. 

 

 

 

12. 6. 2019 1. setkání pracovní skupiny pro čtenářskou 

gramotnost 

Na setkání pracovní skupiny zaměřené na rozvoj čtenářské gramotnosti byla opět provedena 

analýza slabých, silných stránek, hrozeb a příležitostí. Shodně s ostatními pracovními 

skupinami byla jako slabá stránka identifikovaná nízká motivace pedagogů nebo 

nedostatečně financované školství. Přítomným členům byly také předány tipy na rozvoj 

čtenářství a možnost financování besed pro ZŠ a MŠ dle nabídky PhDr. Anežky Grimové, 
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členky pracovní skupiny a odbornice na čtenářskou 

gramotnost. Tato nabídka byla dále zaslána místním školám 

a školkám, z nichž některé již s paní lektorkou řeší konkrétní 

termíny a témata besed. 

 

 

 

12. 6. 2019 1. setkání pracovní skupiny pro 

matematickou 

gramotnost 

Poslední pracovní skupina, která se na konci školního roku 

sešla byla pracovní skupina pro matematickou gramotnost. 

I zde byla provedena SWOT analýza, z níž vyplynula 

provázanost na gramotnost čtenářskou z důvodu potíží 

žáků porozumět textu při řešení slovních úloh.  

 

 

 

 

 

 

25. 6. 2019 Rozvoj předmatematických dovedností v prostředích Hejného metody II 

Jelikož téma předmatematických dovedností nebylo stále 

vyčerpáno, tak na toto téma v posledních dnech školního 

roku proběhlo další školení pro pedagogy z mateřských 

škol. Tentokrát si paní lektorka mimo jiné přinesla 

robotickou hračku, která má dětem hravou formou přiblížit 

algoritmické myšlení nezbytné pro programování. 

 

 

 

 

 


