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Záznam ze setkání PS pro podporu spolupracující atmosféry a dobrého 

klimatu ve školách, zavádění metod a forem práce  

vedoucích k individualizaci vzdělávání 

  

Datum a čas setkání: 26. 11. 2018, 17-19.30 hodin  

Místo setkání: Gymnázium Mnichovo Hradiště  

Přítomni: 8 osob (viz prezenční listina)  

Program:   

• formální a neformální seznámení skupiny a přísedících hostů;  

• cíle, témata a náplň pracovní skupiny očima účastníků;  

• koho přizvat ke spolupráci;  

• administrativní záležitosti;  

• úkoly a termíny dalších schůzek.  

___________________________________________________________________________  

 Přivítání a stručné představení se členů skupiny  

  

Iva Andrlíková (GMH + ZŠ Studentská)  

- vedoucí PS  

  

Tomáš Breň (ZŠ Kněžmost)  

- je zejména pro podporu učitelů a primární prevence  

- navrhuje program primární prevence Kočičí zahrada – zahájil předběžnou komunikaci se 

sdružením Semiramis a M. Tomášovou (MAP II) ohledně  možnosti školení učitelů v tomto 

preventivním programu pro I. stupeň  

• v rámci diskuze PS navrhuje zajistit seminář k proškolení učitelů v programu 

primární prevence Kočičí zahrada – zajistí MAP 

- navrhuje: uspořádat přednášku o možnostech prevence  na 1. stupni (bráno i jako možnost 

přilákat širší pozornost odborné i neodborné veřejnosti)  

  

- přináší otázku - jakým způsobem nejlépe propagovat možnosti od MAP II 
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• v rámci diskuze PS navrhuje: nabídku školám, kontakt s řediteli + kontakt 

s metodiky prevence 

  

Jaroslav Zadražil (rodič)  

- mapuje možnosti vzdělávání pro děti (vč. porovnání běžné i inovativní výuky)  

- důležité je budovat v dětech pocit sounáležitosti  

-  má zkušenosti se zážitkovým učením (příklad „marshmallow cupu“ - využití napříč věkem i 

postavením v rámci školy)  

-nabízí zamyšlení: 5 pohledů na vzdělávání (přepošle text) – pohled dětí, učitelů, 

rodičů, školy a společnosti   

- návrh inspirativní osobnosti: bývalý ředitel ze ZŠ Všeň nebo Peter Živý, propagátor 

intuitivní pedagogiky  

  

Hana Vrzáňová (ZŠ Švermova)  

- zaujalo ji téma „pohoda ve sborovně“  

- postrádá pravidelná setkávání preventistů napříč školami v ORP MH  

- nabídka : zeptá se kolegyň v ZŠ Švermova, které jsou proškolené v Kočičí zahradě, zda by 

poskytly inspirativní náslech, pokud je zájem z naší strany  

  

Tereza Musilová Ficková (ZŠ Sokolovská)  

- zaujalo ji téma metody a formy práce vedoucí k individualizaci vzdělávání  

- stručně představila metodu Stages  

- chce využít MAP zejména jako možnost vzdělávání pro pedagogy-jednotlivce  

 

 Stanislava Matulová (ZŠ Studentská)  

- chce „aby si děti užily školu i mimo lavice“  

- zkušenosti s praxí v alternativním vzdělávání → potřeba správného přemostění mezi 

„alternativou a klasikou“, proto je dobrá nabídka příležitostí, kterou MAP může 

zprostředkovat, nabídnout  
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Jaké jsou tedy cíle MAPu?  

Iva Štrojsová (GMH)  

- odpověď na předchozí otázku: MAP je tu ke zkvalitnění vzdělávání v ORP MH, možnost 

využití peněz z MAPu, prostor pro otevření se dalším možnostem, zdokonalovat se, „nebýt v 

tom sám“. Z pohledu veřejnosti: skupina/skupiny, které řeší dobrou/lepší péči ve vzdělávání.  

- Jak je to s neformálním setkáváním metodiků prevence? Otevřít pro celé ORP?  

  

Iva Andrlíková (GMH)  

- možnost i pro využití MAPu jako nabídky metod pro svůj osobní rozvoj  

- potřeba zjišťovat požadavky u každého člena ve škole, být jakýmsi mluvčím a mít možnost 

vznášet požadavky k MAPu za „svou“ školu  

   

Lucie Beranová (ZŠ Studentská)  

- důležitá práce s rodiči, předání zodpovědnosti dětem  

 

Shrnutí:  

• potřeby prevence (výstup v podobě Kočičí zahrady pro školy v ORP MH);  

• podpora klimatu (z hlediska učitelů i žáků) + třídnické hodiny;  

• nabídka inovativních metod a aktivit – jejich prosáknutí do běžné praxe;  

• vtáhnutí veřejnosti do MAPu;  

• potřeba demytizovat pojem „alternativní“ přístup – tomu pomůže nabídka 

školení, seminářů a přednášek;  

• meziškolní divadelní festival (květen 2019) 

Úkoly na příště:  

• Kdo nám schází? Koho přizvat při projednávání našich témat?  

• Jaká je poptávka potřeb „naší“ školy?  

• Zamyslet se nad možnostmi pro „své“ téma v rámci této PS.  

    

Datum a místo dalšího setkání: únor 2019, sjednání termínu přes dotazník Doodle  

Záznam vypracovala: Tereza Musilová Ficková, Iva Andrlíková  


