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Záznam ze setkání PS                                                                                                                             
pro rozvoj schopností žáků participovat na dění ve škole a v komunitě,                                 

rozvoj regionálního vzdělávání 

 

Datum a čas setkání: 12. 12. 2018, 16:00–18:00 h 

Místo setkání: Kancelář MAP ve Volnočasovém centru Mnichovo Hradiště  

Přítomni: 8 osob (viz prezenční listina) 

Program: 

1) Přivítání, představení, pravidla 
2) Příspěvky a možnosti zapojení jednotlivých účastníků – návrhy 
3) Témata a výstupy z projektu za 3,5 roku 
4) Záznamový arch pro sborník on-line materiálů  
5) Práce prosinec 2018–únor 2019 – domácí práce 
6) Administrativa – výkazy atd. 
7) Termíny setkání pro rok 2019 
8) Rozloučení 

__________________________________________________________________________

_ 

A) Téma: 

Nápady přítomných 

1. Regionální vzdělávání 

Geostezka Český ráj  

Příběhy našich sousedů – tvorba ve vlastní režii, bez externí organizace 

Lesopark – jeho využití, dotázání žáků, co by zde mohlo být, naučná stezka (nezahlcená 

fakty, interaktivní, dotyková, téma jeskyně, židovského hřbitova, rozhledna,..) 

Hodina v knihovně 

Učení přímo v muzeu 

Místní tradice 

Baráčníci, legionáři 

Jednota bratrská – 2019: 100 let fotbalového klubu, zmínka o MH, výstava o pivovarnictví 

v muzeu 

Muzeum – tematicky laděné exkurze, řemeslníci v regionu 

Cestovatelé – současní 
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Regionální autoři 

Vývoj krajiny – foto… 

Regionální učebnice: Dagmar Zouharová – inspirace 

Školní zahrada 

Venkovní učebna 

Materiály středisek ekologické výchovy – pro inspiraci, metodiky 

Loukov – výpravy za poznáním 

Sborník žákovských prací – využití např. v dramatickém kroužku, regionální pověsti 

Aplikovaná matematika a další předměty kolem nás 

Procházky po okolí 

Muzeum – odborná knihovna 

Naučná stezka po Jizeře (při sjíždění) 

Klášter nad Jizerou – Kam se jít projít? Brožurka po turisty, dětská tvorba, kresby, postřehy 

dětí 

Dětský časopis žáků/dětí – Kamelot junior  

Městský parlament 

Kroniky – spolků, zájmových sdružení, obcí, spoluúčast na tvorbě 

Výjezd za inspirací – Brno LIPKA, školní zahrady 

 

2. Participace žáků 

Žákovský parlament, 1., 2. stupeň, SŠ 

Městský parlament 

Demokratické principy ve škole a v obci, jejich naplňování 

Zapojení do znovuobnovení tradic – aktivita dětí 

Možnost volby – mít na výběr 

Návštěva zastupitelstva 

Komunitní projekty 

MAPex – TEDex (žákovská konference)  
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Diskuse, otevřený prostor pro ni – s vedením školy, města, s učiteli 

Otázka: Jak zapojit žáky? Jak je aktivovat? 

 

3. Záznamový arch pro sborník on-line materiálů 

– prostudování připraveného návrhu, tipy na úpravu 

Otázka: Jakou bude mít sborník výslednou formu? Nakolik bude interaktivní x pouhé pdf 

 

4. Termíny setkání v roce 2019: středy, 16:00–18:00 h, kancelář Volnočasového 

centra MH 

20. 2., 15. 5., 18. 9., 27. 11. 2019 

 

 

B) Diskuse: probíhala průběžně nad jednotlivými tématy 

 

C) Závěr: 

Zjištění rozsáhlosti možností v rámci obou hlavních témat 

Důležitost podpory témat a výstupů u vedení školy 

 

D) Téma na příští setkání: 

Plán činností na rok 2019 a hrubý plán do konce projektu 

Soupiska konkrétních návrhů pro realizaci (lektoři, témata…) 

Záznamový arch pro sborník on-line materiálů – finalizace 

Příklad pro materiály do sborníku – diskuse nad ním, možnost tvorby – nastavení pravidel 

Demokratické prvky ve škole a v obci – participace dětí a žáků 

 

E) Úkoly: doma přemýšlíme nad: 

Názvem pro naši PS 

Dalšími tipy pro regionální vzdělávání 
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Dalšími tipy pro žákovskou participaci 

Nápady pro úpravy: Záznamový arch pro sborník on-line materiálů 

Tipy na externí odborníky:  

 jméno a příjmení,  

 činnost/oblast, které rozumí, může ji přiblížit 

př. Jan Novák, ornitolog  

- Práci, prosím, zaslat do 10. února 2019. 

 

Datum a místo dalšího setkání: středa 20. února 2019, Volnočasové centrum 

Záznam vypracovala: Mgr. Iva Štrojsová 

 

Přílohy 

žádné 

 

 


