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Přehled akcí Místního akčního plánu ORP Roudnice nad Labem II 

07/2019 - 02/2020 
 

 

 

 

23. 8. 2019 Dny pro vzdělávání - Fungující tým 

V rámci Dnů pro vzdělávání jsme školám nabídli možnost 

zrealizovat školení dle jejich představ a potřeb přímo  

v prostorách samotných škol. Díky tomu tak proběhl v tzv. 

přípravném týdnu workshop s názvem Fungující tým 

zaměřený na zlepšení fungování pedagogického sboru. 

Probrala se témata jako výkonnost týmu, prioritizace nebo  

efektivní využívání času. Workshopem účastníky provedl 

Mgr. et Mgr. Tomáš Hrouda ze společnosti Education 

Republic. 

 

 

26. 8. 2019 Dny pro vzdělávání - Třídnické hodiny a klima třídy 

Během Dnů pro vzdělávání proběhl také seminář zaměřený na 

třídnické hodiny a klima třídy. Cílem semináře bylo osvojení poznatků, 

díky kterým lze zlepšovat klima třídy, přispívat k dobrým mezilidským 

vztahům ve třídě i ve škole, prevence záškoláctví, šikany a jiných 

druhů rizikového chování. Dalšími zahrnutými tématy byly také 

výchova ke zdraví a zvládnutí organizačních záležitostí spjatých s 

fungováním třídy a povinnostmi třídního učitele.  

 

 

 

 

Malá technická univerzita 

Od května a po zbytek roku 2019 probíhaly lekce pro děti z MŠ a 

žáky ZŠ v rámci Malé technické univerzity. Cílem těchto aktivit je 

vzbudit zájem dětí i pedagogických pracovníků o technické obory. 

Místní školy a školky mohly volit z pestré palety lekcí, mezi které 

patří například Malý vodohospodář, Malý architekt nebo Malý 

zpracovatel odpadů. Od května do konce roku proběhlo více než 

80 lekcí. 
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26. 8. 2019 2. setkání pracovní skupiny pro čtenářskou 

gramotnost 

S koncem letních prázdnin se sešla pracovní skupina pro 

čtenářskou gramotnost. Jelikož se jednalo o druhé setkání, 

pracovalo se více do hloubky s vytvořenou SWOT analýzou.  

Ze všech uvedených bodů byly prioritizovány nejpalčivější cíle  

v území, na které je třeba se zaměřit, a kterých je nejvíce nutné 

dosáhnout pro lepší výsledky žáků i pedagogů. 

 

 

 

26. 8. 2019 2. setkání pracovní skupiny pro matematickou gramotnost 

 

Také při pracovním setkání na podporu matematické gramotnosti byly 

prioritizovány nejdůležitější cíle plynoucí z provedené SWOT analýzy 

situace v území. Kromě diskuze nad daným tématem si členové vyměnili 

tipy na zajímavé aktivity, hry a webové stránky, kterých lze využít při 

vlastní domácí přípravě i přímé práci s žáky. 

 

 

 

 

 

 

Září 2019 Pravidelný provoz polytechnické dílny 

 Se začátkem školního roku byl zahájen pravidelný 

provoz polytechnické dílny s 3D tiskárnami, která 

se nachází v prostorách Základní školy Karla 

Jeřábka v Roudnici nad Labem. Žáci z celého ORP 

mají možnost docházet do dílny v rámci svých 

volnočasových aktivit, naučit se pracovat s 3D 

tiskárnami a rozšířit své počítačové znalosti  

o program Onshape, který slouží ke kreslení 

návrhů pro 3D tisk. Práce s 3D tiskárnami je 

komplexní záležitostí, jelikož vyžaduje manuální zručnost, uvažování v počítačovém prostředí 

a prostorovou představivost.  
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8. - 15. 9. 2019 EDISON 

Místním školám jsme nabídli podporu v rámci 

realizace mezinárodního projektu EDISON. Díky 

tomuto projektu navštívili dvě místní základní školy 

dvě skupinky vysokoškolských studentů či absolventů 

z různých zemí světa. Stážisté si pro žáky připravili 

prezentace o své zemi, na programu byly diskuze se 

žáky v anglickém jazyce na různá témata, hrály se hry 

apod. Žáci tak měli možnost procvičit a rozvinout své 

jazykové a komunikační dovednosti, porovnat jiné 

země s Českou republikou, uvědomit si, co nás 

spojuje a v čem se od sebe můžeme inspirovat  

a přispět tak k pozitivní společenské změně. 

 

 

19. 9. 2019 Skutečně zdravá škola 

V MAPu nezapomínáme ani na rodiče. Z toho důvodu proběhla 

další akce, kam byli pozváni nejen pedagogové ale i rodiče. Akce 

proběhla ve spolupráci s roudnickou MŠ Pastelka. Při této 

příležitosti předala paní lektorka z organizace Skutečně zdravá 

škola cenné informace o výživě dětí, mládeže i dospělých. Účastníci 

akce měli navíc možnost ochutnat výborné a zdravé pokrmy, které 

si pro ně připravila paní lektorka, místní maminka i paní kuchařky  

z MŠ Pastelka. Z akce vznikla reportáž v režii roudnické televize, 

kterou najdete po rozkliknutí následujícího odkazu: 

https://www.youtube.com/watch?v=asD41KI093o&feature=emb_title 

 

 

23. 9. 2019 3. setkání pracovní skupiny pro financování 

 

Pracovní skupina pro financování se na svém setkání zabývala 

diskuzí a objasněním příčin problémů, se kterými se v oblasti 

vzdělávání v regionu potýkáme. Problémy a slabé stránky vyplynuly 

z již provedené SWOT analýzy území. Nezabývali jsme se pouze 

některými dílčími problémy, ale celkovou situací, která se nemusí 

týkat jen našeho ORP, ale probíhá plošně v celé České republice.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=asD41KI093o&feature=emb_title
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25. 9. - 31. 12. 2019 Besedy pro MŠ a ZŠ na podporu čtenářské gramotnosti 

V rámci spolupráce s PhDr. Anežkou Grimovou, odbornicí 

na čtenářství, proběhla 25. 9. první beseda pro žáky na 

podporu čtenářské gramotnosti. Poprvé se akce 

uskutečnila pro děti v Mateřské škole ve Vražkově a ty se 

tak seznámily s důležitou institucí knihovny. Besedy se do 

konce roku uskutečnily i v dalších mateřských a základních 

školách v území a již nyní víme, že budeme ve spolupráci 

pokračovat nadále i  v roce 2020. 

 

 

 

26. 9. 2019 3. setkání pracovní skupiny pro rovné příležitosti 

 

Pracovní skupina pro rovné příležitosti trvale pracuje na zlepšení 

aktivní participace všech žáků bez rozdílu při jednotlivých 

vzdělávacích aktivitách a akcích, které se v ORP uskutečňují.  

I při tomto setkání jsme pracovali s vytvořenou SWOT analýzou  

a identifikovali příčiny problémů, které jsou na území ORP řešeny  

v oblasti rovných příležitostí pro všechny. V diskuzi jsme nadnesli 

jednotlivé problémy a v bodech vyjadřovali názory, proč se tyto 

problémy dějí. 

 

 

 

 

 

30. 9. 2019 Učíme se venku I 

Jak využít prostředí školní zahrady a venkovního prostředí obecně pro 

výuku dětí mateřských a základních škol? O tom byl další ze seminářů 

pro pedagogy, který se díky příznivému počasí odehrál i ukázkově  

v zahradě Centra Hláska. Pedagogové se mohli dozvědět, že venku 

se dají učit nejen přírodovědné předměty ale i matematika nebo český 

a anglický jazyk. Akce proběhla ve spolupráci se Školou Osmičkou, 

která tento způsob výuky pravidelně realizuje. 
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2. - 3. 10. 2019 Kurz hodnotového vzdělávání  v Litoměřících 

Díky spolupráci s kolegy ze sousedního MAP ORP Litoměřice 

II jsme nabídli našim pedagogům možnost zúčastnit se kurzu 

hodnotového vzdělávání. Stejně jako tomu bylo u květnového 

kurzu v Roudnici nad Labem, tak i tentokrát se jednalo o 

dvoudenní vzdělávací akci. Kurz opakujeme  i v roce 2020,  

a to v termínu 6. - 7. 3. Po absolvování kurzu nabízíme 

zápůjčku tematických učebnic My jsme svět, které lze užívat  

v různých předmětech. 

  

 

2. - 4. 10. 2019 TECHDAYS 2019 

Další akcí, která proběhla ve spolupráci s MAP ORP Litoměřice II byla 

prezentace škol a firem s technickými obory a řemesly s názvem 

Techdays. Akce se konala v areálu Zahrady Čech v Litoměřicích. V rámci 

Techdays 2019 probíhaly řízené prohlídky pro žáky, pedagogy  

a veřejnost. Byl také zajištěn doprovodný program např. v podobě aktivit 

Technického klubu mládeže DDM – Rozmarýn Litoměřice. 

 

 

 

3. 10. 2019 Trendy a nástroje v kariérovém poradenství 

Zároveň s Techdays proběhl v areálu Zahrady Čech také 

seminář pro výchovné a kariérové poradce. Workshop proběhl 

ve spolupráci s MAP ORP Litoměřice II a s Úřadem práce 

Litoměřice pod vedením PhDr. Petry Drahoňovské  

z organizace Career Designer. Náplň workshopu byla 

sestavena vzhledem k proměňujícím se podmínkám 

současného pracovního trhu. Kromě prezentace nových 

trendů, témat, technik a nástrojů v oblasti kariérového 

poradenství, došlo i na příklady dobré praxe a na malé cvičení v podobě zodpovězení mini 

koučovacích kariérních otázek na pracovním listu. 

 

 

3. 10. 2019 Velké říjnové společné čtení 

V rámci rozvoje čtenářské gramotnosti spolupracujeme s knihovnou 

Ervína Špindlera v Roudnici nad Labem, kterou jsme podpořili při 

celorepublikové akci Velké říjnové společné čtení. Do knihovny byla 

pozvána paní spisovatelka Petra Braunová, známá autorka dětských 

knížek. Společně se žáky předčítala několik kapitol z knížek o Kubovi 

a popovídala si s nimi o jejich četbě.  
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5. - 12. 10. 2019 Výstava na stromech 

 

V termínu od 5. do 12. října jsme v Zámeckých zahradách  
v Roudnici nad Labem uspořádali Výstavu na stromech. Tématem 
pro tento rok byl spravedlivý obchod s kakaem a rovné podmínky 
pro jeho pěstitele. Během týdne konání jsme uvítali v Zámeckých 
zahradách několik základních škol z Roudnice i okolí a žáci zvládli 
také vzdělávací lekci. Výstavka po ukončení vyvěšení v zahradách 
dále směřuje do škol pro využití ve výuce.  
 
 

 

 

7. 10. 2019 3. setkání pracovní skupiny pro rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní 

používání cizího jazyka. 

 

Náplní třetího setkání pracovní skupiny pro rozvoj cizích jazyků byla 

identifikace příčin hlavních problémů v oblasti výuky cizích jazyků. 

Během diskuze vyplynuly příčiny způsobené systémovým 

nastavením, např. nedostatečná příprava budoucích učitelů na 

pedagogických fakultách, ale i příčiny, na kterých lze pracovat přímo 

v našem území jako je práce s motivací žáků nebo podpora kolegiální 

spolupráce. V rámci podpory kolegiální spolupráce a sdílení dobré 

praxe lze využít právě pracovních skupin našeho projektu. Noví 

členové či hosté jsou vždy vítáni. 

 

 

 

8. 10. 2019 Učíme se venku II 

Vzhledem k velkému počtu zájemců o zářijový seminář o 

využívání venkovních prostor pro výuku v mateřských i základních 

školách jsme se rozhodli pokračovat ve spolupráci se Školou 

Osmička a znovu jsme uspořádali totožný seminář. Tentokrát se 

účastníci setkali v Mateřské škole Sluníčko v Roudnici nad Labem, 

které tímto děkujeme za poskytnutý prostor a aktivní zapojení. 
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14. 10. 2019 3. setkání pracovní skupiny polytechnické a zájmové/neformální vzdělávání 

a k rozvoji potenciálu každého žáka 

 

Během setkání pracovní skupiny proběhla diskuze o 

problematických stránkách spojených s výukou technických 

předmětů a snahou o rozvoj technických dovedností žáků. MAP 

Roudnicko se v tomto ohledu snaží vypomoci pořízením 

pomůcek a nástrojů, které mohou sdílet školky a školy v území. 

Jedná se především o soupravu ozobotů a 3D per, které mohou 

žáci využít při výuce mnoha předmětů. Zároveň proběhlo 

konkrétní plánování workshopů, na kterých si pedagogové 

osvojí praktické používání těchto pomůcek.  

 

 

21. 10. 2019 2. zasedání  Řídícího výboru projektu MAP ORP Roudnice nad Labem II 

Řídící výbor je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP  

a setkává se dvakrát ročně. Tentokrát jednání Řídícího výboru 

proběhlo elektronickou formou z důvodu schválení dokumentu 

pojednávajícím o organizační struktuře projektu. Dokument je 

ke stažení na našich webových stránkách. 

 

 

24. 10. 2019 3. setkání pracovní skupiny pro čtenářskou gramotnost 

 

Při setkání odborníků zabývajících se čtenářskou gramotností  

v rámci pracovní skupiny byly identifikovány příčiny problémů  

v této oblasti. Díky objasnění příčiny je možné stanovení jasnější 

struktury problémů a tento krok nám následně pomůže při určení 

konkrétních opatření vedoucích k jejich vyřešení, místo abychom 

se zabývali mnohdy méně relevantními podněty. 

 

 

 

24. 10. 2019 3. setkání pracovní skupiny pro matematickou gramotnost 

Po čtenářské gramotnosti se sešli také experti přes matematickou a diskuze 

se směřovala na tuto oblast. Opět se hledaly kořeny problémů zapříčiňující, 

že žáci nedokáží prakticky využívat matematické dovednosti a nejsou v 

tomto směru dostatečně kompetentní. S některými jevy jsme schopni 

podniknout aktivity pro zlepšení, některé jsou až charakteru systémového 

celostátního nastavení.  
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31. 10. 2019 Workshop na využití ozobotů ve výuce 

 

Poté co jsme pořídili soupravu malých ozobotů pro výuku základů 

programování od nejútlejšího věku, jsme jako první krok uspořádali 

workshop pro pedagogy. Co vlastně ozobot je? Malý a pohyblivý  robůtek 

ozobot je interaktivní hračka a edukativní pomůcka vhodná pro rozvoj 

algoritmického a informatického myšlení. Díky senzorům ozobota lze 

ovládat jeho pohyb pomocí fixem nakreslených drah, kde barevné 

variace černé, modré, zelené a červené představují různé příkazy, podle 

kterých ozobot např. zatáčí, zrychluje nebo zpomaluje.   

Během workshopu si každý vyzkoušel ovládání ozobota a zjistil, že to 

nemusí být tak úplně jednoduché a je potřeba pořádně zapřemýšlet nad jeho kroky. 

 

 

Listopad 2019 Ozobotí farma k zapůjčení pro školy a školky 

Od listopadu mají školky a školy z našeho ORP možnost si sety 

s ozoboty zapůjčit 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.  

 

 

21. 11.2019 Den pro polytechniku 

Ve čtvrtek 21. 11. 2019 proběhl v hotelu Koruna na náměstí Jana z 

Dražic v Roudnici nad Labem Den pro polytechniku. Tematicky 

zaměřená akce pro žáky základních škol představila tradiční i nové 

stavebnice, řemesla a věnovala se také rozvoji digitální gramotnosti. 

Všechny uvedené oblasti náleží do polytechnického vzdělávání, 

kterému je aktuálně věnována značná pozornost. Cílem akce bylo žáky 

přivést k technickým a řemeslně zaměřeným činnostem, ze kterých mají 

mnozí často zbytečné obavy nebo je považují za méně zábavné. Žáci 

si jednotlivé aktivity prakticky vyzkoušeli a z některých si odnesli i vlastní 

výrobek na památku. Celkem se akce zúčastnilo 304 žáků z 5 škol,  

z toho 14 tříd a 1 školní družiny. 

 

 

 

mailto:tomas.lukacina@maspodripsko.cz
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21. 11. 2019 Prevence syndromu vyhoření 

Vyhoření je často skloňovaný problém, který se týká mnoha oborů, 

nejvíce však hrozí u tzv. pomáhajících profesí. Mezi ně patří  

i pedagogové, kteří jsou v neustálém kontaktu s druhými lidmi, jež od 

nich něco potřebují a soustavně s nimi komunikují. Uspořádali jsme 

proto dlouho žádaný seminář, na kterém pedagogové měli možnost 

sdílet náročné stránky své profese, obdrželi doporučení pro 

nezbytnou relaxaci a tipy, jak  rozvrhnout své síly, aby předešli pocitu 

psychického vyčerpání. Lektorem semináře byl psycholog 

s mnohaletou praxí a specializací na komplexní osobnostní rozvoj Mgr. Miroslav Lipták. 

 

 

25. 11. 2019 4. setkání pracovní skupiny pro financování 

Na posledním setkání pracovní skupiny v uplynulém roce 

byly probrány proběhlé akce a jejich úspěšnost a dále byly 

plánovány aktivity na následující rok. Rádi bychom 

zrealizovali podporu samostatných projektů žáků formou 

dětského dotačního titulu. Na setkáních pracovních skupin 

vítáme všechny podněty a návrhy k jeho konkrétní podobě. 

 

 

27. 11. 2019 4. setkání pracovní skupiny pro rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní 

používání cizího jazyka. 

Při setkání skupiny byl shrnut uplynulý rok a proběhlé akce 

pro podporu rozvoje cizích jazyků. Vzhledem k dobré 

odezvě chceme v těchto aktivitách i nadále pokračovat.  

V rámci skupiny se velmi osvědčila spolupráce s rodilou 

mluvčí anglického jazyka nebo anglické divadlo pro žáky.  

 

 

 

28. 11. 2019 4. setkání pracovní skupiny pro rovné příležitosti 

 

Také pracovní skupina pro rovné příležitosti se s blížícím 

závěrem roku zabývala celkovou rekapitulací a plánováním roku 

příštího. Zabývat se budeme zejména mediální gramotností, 

představováním nových koncepcí a projektů školám  

a přiváděním rozličných vzdělávacích programů také do 

venkovských škol, které mají mnohdy omezené možnosti 

dopravy na akce ve městě a nemohou se jich tak zúčastnit. 
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2. 12. 2019 Zábavné pokusy pro  MŠ a I. stupeň ZŠ 

Od podzimu jsme navázali spolupráci s velice populární 

libochovickou organizací Marstafit. Věnuje se především 

zábavné výuce vědeckých předmětů a vytvářením pozitivního 

vztahu k nim. Vzdělávacími aktivitami v jejich režii může projít 

každý od 5 do 100 let. Uspořádali jsme seminář pro pedagogy 

MŠ a ZŠ v roudnické školce Sluníčko na téma Zábavné pokusy. 

Účastníci objevovali vysvětlení běžných fyzikálních a 

chemických jevů kolem nás, a to za použití běžně dostupných a 

cenově příznivých pomůcek, kterými mohou snadno vybavit i své třídy. Pro obrovský úspěch 

budeme v bádání s Marstafit nadále pokračovat. 

 

3. 12. 2019 4. setkání pracovní skupiny pro matematickou gramotnost 

S odborníky na matematické disciplíny jsme projednávali 

možnosti konkrétních seminářů a workshopů v následujícím roce, 

a to tak, aby byly svým obsahem navázány na potřeby plynoucí 

z provedené analýzy situace. Jako jednu z prvních aktivit bychom 

rádi zrealizovali představení metodiky Abaku, kterou se zabývá 

jedna z členek pracovní skupiny, paní učitelka Bížová ze základní 

školy SMART. 

 

3. 12. 2019 4. setkání pracovní skupiny pro čtenářskou gramotnost 

Členové skupiny projednali změnu, která se uskuteční v roudnické 

knihovně - bude zde navázána spolupráce s novou pracovnicí, knihovna 

by měla v budoucnu pořádat i větší množství rozličných akcí, na kterých 

se eventuelně může spolupodílet projekt MAP Roudnicko a podpořit tak 

čtenářskou gramotnost v regionu. Nadále jsou realizovány také 

čtenářské besedy ve školách s lektorkou PhDr. Anežkou Grimovou, 

která se dlouhodobě čtenářstvím zabývá. 

 

 

9. 12. 2019 4. setkání pracovní skupiny polytechnické a zájmové/neformální vzdělávání 

a k rozvoji potenciálu každého žáka 

 

Pracovní skupina prodiskutovala průběh a úspěšnost listopadového 

Dne pro polytechniku a směřování polytechnického vzdělávání do 

budoucna. Chystáme se těmto aktivitám soustavně věnovat, mimo 

jiné svým zapojením do děčínské konference Polytechnika, která 

táhne II 2020 a v roce 2021 také uspořádáním této konference přímo 

u nás v Roudnici nad Labem. 
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11. 12. 2019 Divadelní představení pro žáky v anglickém jazyce 

Žáci základních škol zhlédli anglické představení rodilých mluvčí 

pod záštitou ZŠ SMART v Neklanově ulici v Roudnici nad 

Labem. Herci odehráli nejprve hru pro menší „Jackie and the 

Giant“ a po malé pauze ještě pro starší žáky „Where is Andrew 

McStag“. Obě hry se setkaly se značným úspěchem a žáci byli 

v jejich průběhu i aktivně zapojeni. Díky této zkušenosti jsme se 

přesvědčili, že hraná forma a interpretace anglické konverzace 

je jedním z nejúčinnějších prostředků učení cizího jazyka. Není 

nezbytné porozumět doslovně všemu řečenému, ale pochopit 

dění a pointu příběhu, který se odehrává. Obou divadelních her se zúčastnilo celkem 208 žáků 

z několika základních škol včetně gymnázia. 

 

12. 12. 2019 Setkání ředitelů pro tvorbu evaluace a strategických plánů škol 

 

V předvánočním období proběhlo pracovní setkání, kde jsme 

společně s řediteli škol shrnuli požadavky, které jsou kladeny 

na ZŠ a MŠ v oblasti evaluace a strategického plánování. 

Přizvali jsme paní Mgr. Irenu Koťátkovou  z NIDV, která 

poskytuje poradenství školám a pana Milana Šrámka, autora 

evaluačního software Portfolionet(c), který využíváme jako 

nástroj pro sběr dat. Výstupem setkání bylo společné 

naplánování postupu a dohoda konkrétních kroků, které 

povedou k tvorbě kvalitních strategických plánů našich škol.  

 

 

16. 12. 2019 3. zasedání  Řídícího výboru projektu MAP ORP Roudnice nad Labem II 

Tentokrát se jednání Řídícího výboru opět odehrálo  

v elektronické podobě. Členové ŘV se museli vyjádřit  

k aktualizované podobě Strategického rámce. Tento 

dokument obsahuje především projektové záměry a investiční 

priority škol a domů dětí a mládeže v území a slouží jako 

přehled jejich potřeb. Pokud školy či DDM nemají ve 

Strategickém rámci zanesen svůj projektový záměr, nemohou 

si žádat o finanční podporu z Integrovaného regionálního 

Operačního programu. Aktualizaci dokumentu lze provést 

vždy jednou za šest měsíců. 
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16.; 23.; 30. 1. 2020 Workshop pro pedagogy Základy práce na PC 

 

V lednu se pedagogové MŠ i ZŠ zúčastnili trojice 

workshopů na zlepšení svých počítačových dovedností. 

Procvičování spojené s přednáškou probíhalo v počítačové 

učebně, kterou nám laskavě poskytla Podřipská škola na 

náměstí Jana z Dražic a lektory byli přímo členové našeho 

týmu projektu MAP, kteří se volnočasově a zájmově 

zabývají některými IT oblastmi. Povídali jsme si např.  

o sociálních sítích, šikovných klávesových zkratkách, 

přehledné správě složek a záložek a mnohém jiném. Snad s největším úspěchem se setkalo 

tvoření v programu Canva, který je volně dostupný na internetu a je velmi vhodný pro výrobu 

pěkných pozvánek na akce, plakátků a oznámení. Velmi oceňujeme snahu a zájem všech 

zúčastněných, kteří se namotivováni po workshopech pustili i do domácího procvičování, ať 

už za pomoci výukových brožur či programů a chtějí na sobě soustavně pracovat, takže leden 

byl pro ně pouhý začátek. 

 

  

24. 1. 2020 Rozvoj předmatematické gramotnosti dětí 

MŠ Dušníky nám umožnila ve svých prostorách uspořádat 

setkání pedagogů MŠ s přednášející lektorkou z Karlovy 

univerzity PhDr. Michaelou Kaslovou. Ve svých 

seminářích propojuje teorii s praxí a představuje rozličné 

možnosti rozvíjení předmatematické gramotnosti u dětí, 

zároveň s výhodami i úskalími, které je mohou provázet. 

Je nutné nabourat mylnou zažitou představu o tom, že 

matematika je pouze synonymem k pojmu počty, ale dá se 

propojit s mnoha dalšími oblastmi. 

 

 

10. 2. 2020 1. setkání pracovní skupiny pro financování/2020 

  

Pro rok 2020 chystáme vyhlášení Dětského dotačního 

titulu, do kterého se mohou zapojit žáci s vlastními projekty 

a tvorbou a získat finanční podporu na svůj vlastní záměr, 

ať už by jím měly být nové hry nebo například společný 

třídní výlet. Společně s pracovní skupinou diskutujeme nad 

podrobnostmi tak, aby podmínky aktivity odpovídaly 

možnostem žáků. Všechny připomínky z praxe jsou pro 

nás velmi cenné. 
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17. 2. 2020 Práce v notačním programu 

Protože se zabýváme také podporou zájmového  

a neformálního vzdělávání, velmi rádi jsme navázali 

bližší spolupráci s roudnickou ZUŠ a uspořádali zde 

seminář “na míru” pro všechny hudebníky, pedagogy a 

sbormistry. Používání notačního programu může být 

velmi nosné v hodinách se žáky, ale i při vlastním 

domácím samostudiu a přípravě. Účastníci se 

zaregistrovali v bezplatném volně dostupném programu 

a jeho jednotlivé části si prakticky vyzkoušeli  

a procvičili. Lektorem a konzultantem byl pedagog ZUŠ 

Mgr. Petr Janda. 

 

 

18. 2. 2020 1. setkání pracovní skupiny pro čtenářskou 

gramotnost/2020 

Během setkání jsme společně naplánovali několik akcí, které 

chceme uskutečnit. 18. 5. 2020 se zájemci z pracovní skupiny 

zúčastní konference pro čtenářskou gramotnost na 2. st. ZŠ  

v Praze (přihlašování je v případě zájmu možné ZDE). 

Při dalším setkání pracovní skupiny proběhne workshop  

s expertkou čtenářské gramotnosti PhDr. Anežkou Grimovou. 

Vítáni jsou zejména vyučující českého jazyka a literatury, knihovníci i další zájemci. 

 

 

18. 2. 2020 1. setkání pracovní skupiny pro matematickou gramotnost/2020 

 

Poprvé v novém roce jsme se setkali i s našimi experty přes 

matematickou gramotnost a projednávali body do budoucna. Paní 

učitelka Bížová z místní ZŠ SMART se zabývá metodikou Abaku, 

kterou je schopna v rámci semináře předat i ostatním zájemcům. 

Detaily akce budeme dále konkretizovat a pozvánku včas rozesílat 

na všechny spolupracující organizace. Je naším zájmem více šířit 

povědomí o lokálních odborných kapacitách, za které jsme velmi 

rádi a mnohdy jsme překvapení, čím vším se mnozí pedagogové zabývají nad rámec své 

běžné agendy. 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=HoFo-GBT6kqhN4kLNIXUOmY2KT7qz1BCv8ckP6s5wC1UQ1k0M0lTU0U1MDNENERTTkZKWDlKUUpLMy4u
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A co chystáme dál v roce 2020? 

 
 

Pro dospělé zájemce: 

 

Duben/květen - Veřejné představení nového projektu Vzdělávání koordinátorů EVVO  

 

14. 4. Workshop pro pedagogy: Individualizace ve výuce 

 

14. 4. Přednáška pro veřejnost: Individualizace ve výuce 

 

12. 6. Konference Polytechnika, která táhne II 

 

 

Pro děti a žáky: 

 

Venkovní ekologické výukové programy 

 

Osvětové programy pro žáky o trvale udržitelném rozvoji 

 

Besedy na podporu čtenářství 

 

 

Kde nás můžete sledovat: 

 
http://maproudnicko.cz/ 

 

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

 

 

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

