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 Záznam z 2. setkání vedoucích pracovních skupin a místních lídrů 

 

Datum a čas setkání: 10. 12. 2019, 18:30–19:30 hodin 

Místo setkání: Gymnázium Mnichovo Hradiště, Studentská 895, Mnichovo Hradiště 

Přítomní: Lucie Beranová, Blažena Hušková, Helena Kaluhová, Martina Kestnerová, 

Michala Mydlářová, Iva Štrojsová, Jana Šťastná, Markéta Tomášová (viz prezenční listina) 

Program:  

• Shrnutí předchozích akcí MAPu. 

• Plánování dalších aktivit MAPu (témata, lektoři, místo). 

• Příští setkání vedoucích PS a místních lídrů (termín, forma a náplň). 

 

          Setkání vedoucích pracovních skupin a místních lídrů plynule navázalo na Předvánoční 

snový čtenářský klub – důvodem byla snaha nezahlcovat vedoucí či lídry dalším termínem 

setkání a využít již dlouho předem domluvené akce. Bohužel se z důvodu nemoci nemohly 

dostavit Iva Andrlíková a Hana Skramuská, které se předem omluvily, stejně tak i Lenka 

Sosnovcová z důvodu úrazu.   

          V průběhu setkání jsme probíraly tipy na budoucí aktivity, jež by realizační tým MAP 

mohl zorganizovat. Jako první téma možné přednášky či semináře se objevilo téma spánku, 

jeho významu pro děti a lidi vůbec i významu spánku v procesu učení: jako inspirace a zdroj 

informací může posloužit kniha „Proč spíme?“ od  Matthewa Walkera  

(https://www.megaknihy.cz/rodina-sexualni-zivot-a-pece-o-deti/323269-proc-

spime.html?utm_si=RFlidjRTZUc2TXpJek1qWTVNekl6TWpZNQ==&utm_pab=0&matchty

pe=&network=g&device=c&creative=63152076610&keyword=&placement=&param1=&par

am2=&adposition=1o1&campaignid=193922770&adgroupid=19959225370&feeditemid=&t

argetid=pla-

https://www.megaknihy.cz/rodina-sexualni-zivot-a-pece-o-deti/323269-proc-spime.html?utm_si=RFlidjRTZUc2TXpJek1qWTVNekl6TWpZNQ==&utm_pab=0&matchtype=&network=g&device=c&creative=63152076610&keyword=&placement=&param1=&param2=&adposition=1o1&campaignid=193922770&adgroupid=19959225370&feeditemid=&targetid=pla-414081747770&loc_physical_ms=9048098&loc_interest_ms=&searchtype=search&gclid=Cj0KCQiA89zvBRDoARIsAOIePbBOOfTDCCMuWhAm8oNZ2LnPYJwTA9epHqwScBXZsWDZLQnZ4W0ub2EaAtrFEALw_wcB
https://www.megaknihy.cz/rodina-sexualni-zivot-a-pece-o-deti/323269-proc-spime.html?utm_si=RFlidjRTZUc2TXpJek1qWTVNekl6TWpZNQ==&utm_pab=0&matchtype=&network=g&device=c&creative=63152076610&keyword=&placement=&param1=&param2=&adposition=1o1&campaignid=193922770&adgroupid=19959225370&feeditemid=&targetid=pla-414081747770&loc_physical_ms=9048098&loc_interest_ms=&searchtype=search&gclid=Cj0KCQiA89zvBRDoARIsAOIePbBOOfTDCCMuWhAm8oNZ2LnPYJwTA9epHqwScBXZsWDZLQnZ4W0ub2EaAtrFEALw_wcB
https://www.megaknihy.cz/rodina-sexualni-zivot-a-pece-o-deti/323269-proc-spime.html?utm_si=RFlidjRTZUc2TXpJek1qWTVNekl6TWpZNQ==&utm_pab=0&matchtype=&network=g&device=c&creative=63152076610&keyword=&placement=&param1=&param2=&adposition=1o1&campaignid=193922770&adgroupid=19959225370&feeditemid=&targetid=pla-414081747770&loc_physical_ms=9048098&loc_interest_ms=&searchtype=search&gclid=Cj0KCQiA89zvBRDoARIsAOIePbBOOfTDCCMuWhAm8oNZ2LnPYJwTA9epHqwScBXZsWDZLQnZ4W0ub2EaAtrFEALw_wcB
https://www.megaknihy.cz/rodina-sexualni-zivot-a-pece-o-deti/323269-proc-spime.html?utm_si=RFlidjRTZUc2TXpJek1qWTVNekl6TWpZNQ==&utm_pab=0&matchtype=&network=g&device=c&creative=63152076610&keyword=&placement=&param1=&param2=&adposition=1o1&campaignid=193922770&adgroupid=19959225370&feeditemid=&targetid=pla-414081747770&loc_physical_ms=9048098&loc_interest_ms=&searchtype=search&gclid=Cj0KCQiA89zvBRDoARIsAOIePbBOOfTDCCMuWhAm8oNZ2LnPYJwTA9epHqwScBXZsWDZLQnZ4W0ub2EaAtrFEALw_wcB
https://www.megaknihy.cz/rodina-sexualni-zivot-a-pece-o-deti/323269-proc-spime.html?utm_si=RFlidjRTZUc2TXpJek1qWTVNekl6TWpZNQ==&utm_pab=0&matchtype=&network=g&device=c&creative=63152076610&keyword=&placement=&param1=&param2=&adposition=1o1&campaignid=193922770&adgroupid=19959225370&feeditemid=&targetid=pla-414081747770&loc_physical_ms=9048098&loc_interest_ms=&searchtype=search&gclid=Cj0KCQiA89zvBRDoARIsAOIePbBOOfTDCCMuWhAm8oNZ2LnPYJwTA9epHqwScBXZsWDZLQnZ4W0ub2EaAtrFEALw_wcB
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414081747770&loc_physical_ms=9048098&loc_interest_ms=&searchtype=search&gclid=Cj

0KCQiA89zvBRDoARIsAOIePbBOOfTDCCMuWhAm8oNZ2LnPYJwTA9epHqwScBXZs

WDZLQnZ4W0ub2EaAtrFEALw_wcB) 

          Účastnice setkání by též v Mnichově Hradišti rády uvítaly lektorku Lidmilu Pekařovou 

a téma významu povinností a zodpovědnosti pro děti. Shodly se též na tom, že by bylo 

vhodné sehnat na akci pro rodiče lektora či lektorku, který by posluchačům zprostředkoval 

téma motivace dětí k domácímu učení.  

         Blažena Hušková doporučuje pozvat Jaromíra Gottlieba s tématem Obrazy krajiny 

uvnitř slov (informace o obsahu viz pozvánka na jeho vystoupení v Turnově  

https://knihovna.turnov.cz/akce/vecer-na-sbore-krajina-uvnitr-slov/) – Blažena Hušková se 

akce zúčastnila a hodnotí ji velmi pozitivně: jak se slova spojená s krajinou a venkovem 

obrážejí ve slovní zásobě, kterou běžně používáme, aniž bychom si to uvědomovali;  

propojení slov s historickým způsobem života, s osídlováním krajiny apod. Zajímavé by to 

mohlo být pro historiky, učitele dějepisu, češtináře a všechny, koho zajímá čeština a krajina, 

venkov, místo. 

          Přemýšlely jsme též o tom, kam se případně vydat na výjezdní zasedání, které by mohlo 

být pro vedoucí pracovních skupin a místní lídry zajímavým formátem. Tip padl na Horní 

Maršov – Dům Obnovy Tradic, Ekologie a Kultury DOTEK  http://www.dotek.eu/Uvodni-

strana.html + SEVER Horní Maršov. 

          Martina Kestnerová, hlavní manažerka projektu, přišla s nápadem spojit některé 

z jednání pracovní skupiny pro čtenářskou a matematickou gramotnost – takovéto propojení 

by mohlo být zajímavé zejména pro prvostupňové učitele. 

 

Záznam vypracovala: Blažena Hušková, Markéta Tomášová 
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