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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: 18. 9. 2019, 16:00–18:00 h 

Místo setkání: Volnočasové centrum Mnichovo Hradiště, kancelář MAP II MH  

Přítomni: Karel Hubač, Stanislava Matulová, Michala Mydlářová, Terezie Nohýnková, Petr 

Novák, Dana Nováková, Iva Štrojsová, Markéta Tomášová (viz prezenční listina) 

Program: 

1) přivítání, administrativa (výkazy); 
2) sborník, pracovní listy; 
3) geostezka; 
4) proběhlé akce; 
5) databáze externích odborníků; 
6) spolupráce s knihovnou; 
7) spolupráce s muzeem; 
8) žákovské projekty; 
9) setkání žákovských parlamentů; 
10) simulace zastupitelstva; 
11)demokratické principy na malotřídce; 
12) demokratické principy v MŠ; 
13) další témata členů PS; 
14) termín dalšího setkání, rozloučení. 
 

 

1. Přivítání, administrativa 

 

2. Sborník 

K dnešnímu dni jsou vytvořeny tyto pracovní listy: 

Ekosystém les – rostliny, 2. stupeň 

Vlastnosti vodního toku, 2. stupeň 

Fungování Muzea Mnichovo Hradiště a historicky významná místa v jeho okolí, 2. stupeň 

Vyhaslá sopka Káčov, 2. stupeň 

Odpad a ekologická stopa, 2. stupeň 

Třídění odpadu, 2. stupeň 
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Třídění odpadu, 1. stupeň 

Třídění odpadu, MŠ 

Bioodpad 

Městský úřad MH 

 

Další plánované PL: 
Jan Štrojsa: 
Krajina MH  
Bylinková zahrádka 
 
Iva Štrojsová:  
Státní správa a samospráva 
Občanská práva 
Volby 
Vandalismus 
Literární vycházky a exkurze 
 
Jitka Němcová: 
Ekosystém louka 
Ekosystém rybník 
Ekosystém rumiště 
Ekosystém břehy Jizery 
Historická platidla 
 
Karel Hubač: 
 
Petr Mazánek:  
 
Dominik Rubáš: 
Drábské světničky, Skalní sruby Klášter... 
 
Terezie Nohýnková: 
Lesopark MH 
Ekosystémy lidských sídel 
Chemie +/- pro ZP 
Bezobratlí 
 
Výhled do prosince 2019: 15 listů, do června 2020: 30 listů.  
 
Iva Štrojsová opětovně zašle kostru pracovních listů a příklad jednoho vypracovaného.  
Pan Novák přislíbil vytvoření jednoho pracovního listu zaměřeného na téma truhlářství. 
Petr Mazánek a Karel Hubač přislíbili dodat svou práci do konce října, Tereza Nohýnková do 
konce září.  
Michala Mydlářová zmínila databázi https://pixabay.com/cs/ 

https://pixabay.com/cs/
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3. Geostezka 
Texty pro ni tvoří Dominik Rubáš. Zatím existuje Káčov.  
Iva Štrojsová s panem Rubášem řeší možnost použití QR kódu.  
 
4. Proběhlé akce 
Od posledního setkání proběhly následující akce náležející tematicky k této PS: 
18. 3. Seminář pro žákovské parlamenty 
9. 5. ZŠ Montessori Praha – školní zahrada 
23. 5. Místně zakotvené učení – seminář  
28. 5. MŠ a ZŠ Okna – školní zahrada 
17. 6. Ekoareál Čtyřlístek Jičín 
29.–30. 8. Horní Maršov – místně zakotvené učení prakticky 
1. 9. S dětmi přírodě blíž a častěji (protiklad proti interiérovému dětství) 
17. 9. Přírodní zahrada – živá učebnice pro děti  
 
Materiály z akcí dostupné v MAPí kanceláři:  
Příručka Učíme se dobře rozhodovat pro budoucnost  
Sada stezek a questů z Horního Maršova 
 
Připravované akce 
2. 10. Učení venku 
7. 10. Setkání žákovských parlamentů 
18. 2.Tvorba pracovních listů 
Quest Kněžmost 
Jaro  
- výjezd školní zahrada či ekoareál, škola podporující učení venku… 
- Zelené plíce školy 
 
Michala Mydlářová doplnila, že v mnichovohradišťském questu byly doplněny přelepy kvůli 
změnám v oblasti jeskyně. Plánuje se i dotisk materiálu.  
 
Markéta Tomášová uvedla, že se stále rozšiřuje MAPí knihovnička, je možné zasílat další 
tipy na nákup literatury, deskových her, metodických příruček apod. 
 
5. Databáze externích odborníků 
Michala Mydlářová poskytla připravené formuláře pro soupisku odborníků.  
Iva Štrojsová osloví v následujících týdnech následující osoby:  
Moštovna Lažany  
Statek Arnoštice – Doubravka Fišerová  
Jan Štrojsa – včelař 
Rybáři: Jiří Bína, Petra Pilbauerová,  
Václav Luka – ornitolog 
Dita Niesnerová (Olšina), fotografka,  
Tomáš Velich (Sychrov)  
Řezník – Miroslav Smutný  
Michaela Mydlářová – Afrika, první pomoc  
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Místní historie: Jaromír Jermář,  
Keramika Zvířetice  
Keramika Soleček  
Dům přírody Český ráj – Vojtěch Šťastný  
Orobinec – paní Dandová 
 
Kompletní seznam osob a firem, který zatím PS vytvořila, je v zápise z února 2019. 
Členové PS v případě, že budou mít tip či možnost zkontaktovat konkrétní osoby, napíšou 
paní Štrojsové, koho osloví, aby nedocházelo k dublování kontaktů.  
 
6. Spolupráce s knihovnou 
Iva Štrojsová se setkala s pracovnicemi místní knihovny. Jana Jedličková, vedoucí knihovny, 
ukázala police s regionální literaturou, která je v knihovně k dispozici – v rámci prezenční 
výpůjčky. Jedná se především o odbornou literaturu. Některé z materiálů se dají jistě využít 
především pro geograficky či historicky zaměřenou přípravu místně zakotveného učení.  
 
V návaznosti na práci v PS pro čtenářskou gramotnost Iva Štrojsová požádala paní 
Jedličkovou o tvorbu anotací programů, které knihovna školám nabízí.  
 
 
7. Spolupráce s muzeem 
Iva Štrojsová poprosila paní Dumkovou, vedoucí muzea, o obdobu anotací, o kterou 
požádala paní Jedličkovou. Školy v ORP tak budou mít kompletní přehled o stálé nabídce 
těchto dvou organizací zabývajících se též neformálním vzděláváním.  
 
8. Žákovské projekty 
Pí Štrojsová rozeslala na školy v ORP nabídku na zapojení do žákovských projektů:  
 

MAP II Mnichovohradišťsko ve školním roce 2019–2020 nabízí školám v ORP MH 
možnost zrealizovat žákovský projekt s metodickou a drobnou finanční podporou.  
 

Od října 2019 do května 2020 bude týmu žáků k dispozici metodická podpora při realizaci 

projektu. Tým se bude s ostatními týmy z ORP průběžně setkávat, sdílet průběh tvorby projektu, 

vytvářet si vlastní rozpočet (podpořený MAPem). Projekt je navržený tak, aby si žáci co nejvíce 

vyzkoušeli vlastními silami něco naplánovat, zrealizovat a zhodnotit. A aby učitelé měli s aktivitou co 

nejméně práce, hlavní činnost je zaměřena na žáky. Velikost týmu není omezena, záleží na dané 

škole. Z jedné školy se též může zapojit více týmů se společným koordinátorem – 

učitelem. Více informací je uvedeno v přiloženém letáčku.  

 

V tuto chvíli projevily zájem 3 týmy (2x GMH, 1x Klášter n. Jiz.) 
 
Na akci avizovanou na jaře 2019 – dílny – se nikdo neozval.  
 
9. Setkání žákovských parlamentů 
Na začátek září je plánováno setkání parlamentů žáků z ORP MH 
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Setkání žákovských parlamentů  
v pondělí 7. října 2019 od 13:00 do 15:00  
na ZŠ Sokolovská v Mnichově Hradišti. 
 

Program (žáci a koordinátoři společně):  

1. Přivítání, představení 

2. Ledolamka 

3. Zvyšování prestiže parlamentu 

4. Nápady na aktivity v rámci parlamentu 

5. Závěrečné shrnutí 

6. Rozloučení 

 

Od 15:00 do 16:00 bude lektorka Mgr. Petra Slámová k dispozici pro konzultace týkající se činnosti 

žákovských parlamentů pro koordinátory.  

 

Počet míst: z každé školy je možné poslat cca 2 učitele a cca 5 žáků (konečný počet se bude odvíjet od 

počtu přihlášených) 

 

Lektorka: Mgr. Petra Slámová, koordinátorka občanského vzdělávání a žákovského parlamentu na ZŠ 

Partyzánská Česká Lípa, krajská koordinátorka Občankářů pro Liberecký a Ústecký kraj 

 

Paní Matulová připomněla jednu z možných aktivit skupiny: setkání členů RaMě s členy parlamentů. 

 

Paní Matulová navrhla seminář s cílem seznámit učitele s podstatou a funkcí samosprávy.  

 

Iva Štrojsová uvedla, že připravované setkání školních samospráv se týká zvyšování prestiže 

žákovského parlamentu a že je možné zde tuto otázku s lektorkou probrat. Z diskuse dále vyplynulo, 

že je otázkou, kdo by na seminář dorazil. Ti, kteří podstatu samosprávy chápou, nepotřebují seminář, 

ti, kteří se pochopení práce samosprávy vyhýbají, pravděpodobně nedorazí ani seminář ve svém 

volném čase.  

 

10. Simulace zastupitelstva 

Iva Štrojsová oslovila na začátku srpna starostu města MH s dotazem, zda by bylo možné uspořádat 

tzv. simulaci jednání zastupitelstva. Lektorsky akci zajistí Agora CE Praha. Organizačně akci plánuje a 

zajistí MAP MH.  

Akce je určena pro žáky druhého (třetího) stupně. Uskuteční se v listopadu či v lednu a povede k 

nácviku a rozvoji komunikačních dovedností žáků.  

 

11. Demokratické principy na malotřídce 

Na jarním setkání malotřídek na Klášteře nad Jizerou se v první části přítomné věnovaly tématu 

Demokratické principy na malotřídce. Bavily se o příkladech z praxe. V závěru se dostaly i k tématům, 

která by případně potřebovaly podpořit:  



 

 

Projekt MAP II Mnichovohradišťsko je podpořen z OP VVV           www.map-mh.cz     
(CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009138) 

Děti se učí volit z variant.   

Děti se učí diskutovat.  

Děti se učí nezkresleně podávat informace.  

Děti se učí vybírat peníze pro dobročinné účely, jednoduše vést účetnictví.   

Děti se učí hodnotit prožité / dokončené projekty.  

 

Iva Štrojsová na podzimní setkání připraví příklady aktivit, na nichž lze dané dovednosti rozvíjet.  

 

 

12. Demokratické principy v MŠ 

Iva Štrojsová požádala na přelomu srpna a září MŠ v ORP o vyplnění dotazníku, který je variantou 

dotazníku pro malotřídky. O výsledcích se bude debatovat na podzimním setkání MŠ.  

 

13. Další témata členů PS 

Tereza Nohýnková s Markétou Tomášovou zmínily zapojení do grantové výzvy Nové Boleslavsko 

(NROS). ZŠ Studentská žádala o finance na komunitní kuchyňku, Klub českých turistů s výraznou 

podporou ZŠ Studentská žádaly o podporu tvorby geostezky.  

  

Pan Novák navrhl možnost spolupracovat na projektech prostřednictvím práce truhlářské dílny. 

MarkétaTomášová uvedla, zda by nebylo tedy možné pomoci s tvorbou čtenářských kostek.  

 

Michala Mydlářová zmínila fakt, že příští rok připadne na kulaté výročí vypálení kláštera v Klášteře 

Hradiště nad Jizerou. Byla by ráda, kdyby bylo dané výročí vhodně připomenuto. 

 

14. Termíny setkání, rozloučení 
Termíny setkání v roce 2019: středa 27. 11., 16:00–18:00 h, Volnočasové centrum MH 

Termíny setkání v roce 2020: 26. únor, 18. duben (seminář Gurilla gardening), 23. září, 25. 

listopad.  

 

Záznam vypracovala: Iva Štrojsová 

 


