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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: 27. 11. 2019, 16:00–18:00 h 

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

Přítomni: Karel Hubač, Petr Mazánek, Michala Mydlářová, Terezie Nohýnková, Petr Novák, 

Dana Nováková, Iva Štrojsová (viz prezenční listina) 

Program: 

1) přivítání, administrativa (výkazy); 
2) sborník, pracovní listy; 
3) tipy na místně zakotvené učení v MH, 
4) proběhlé a připravované 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 a v MŠ; 
12) další témata členů PS; 
13) termín dalšího setkání, rozloučení. 
__________________________________________________________________________ 

1.Přivítání, administrativa 

 

2.Sborník 

Od října byly vytvořeny tyto nové pracovní listy:  

Terezie Nohýnková: Bezobratlí 

Dominik Rubáš: Vrch Baba u Kosmonos 

Výhled do prosince 2019: 15 listů, do června 2020: 30 listů.  
 
Iva Štrojsová zaslala kostru pracovních listů a příklad jednoho vypracovaného pro inspiraci.  
 
U obrázkové přílohy Terezie Nohýnkové Ivu Štrojsovou napadlo, zda by bylo možné vytvořit 
z obrázků pexeso. Terezie Nohýnková návrh zváží, Iva Štrojsová prověří možnost realizace 
u manažerky projektu.  
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Terezie Nohýnková v souvislosti s pracovními listy zmínila i projekt, na kterém pracuje se 
svými žáky (AUTO ŠKODA granty). Připravuje podmínky pro položení kvádrů kamenů, zatím 
je zajištěno toto: žula, čedič, znělec, rula, melafyr, břidlice. Chybí pískovec a vápenec. 
 
Iva Štrojsová zjistí od Dominika Rubáše, který pracuje na geostezce pod MAPem, které 
lokality bude Dominik Rubáš zpracovávat (zatím Káčov a Baba). Terezie Nohýnková by 
aktivitou s dětmi na tato místa navázala – např. trasou stezky apod.  
 
 
3. Místní tipy pro místně zakotvené učení 
Iva Štrojsová vyzvala přítomné k brainstormingu na výše uvedené téma. Cílem je hledání 
zajímavých lokalit míst, které by bylo možné zapojit do místně zakotveného učení. Skupina 
pracovala ve dvojicích nad částmi mapy Mnichova Hradiště. 
 
Na příští schůzce se bude PS věnovat konkrétním tématům spjatých s danými místy. Ivu 
Štrojsovou napadlo, zda by bylo možné pomocí GIS vytvořit mapu, v které by byly 
zaznamenány jednotlivé body, jež lze použít pro místně zakotvené učení. Nápad opět 
probere na plánovací schůzce MAP.  
 
Seznam míst a případná témata:  
bývalý židovský hřbitov 
sídliště – přeplněné parkoviště 
poliklinika – bývalý okresní úřad 
třešňová alej s výhledem na Drábské světničky 
socha Václava Budovce z Budova 
dopravní hřiště 
Benešovka – chátrající a chemikáliemi zamořená stavba, průmyslová oblast v historii x 
současnost (dopady znečištění, využití) 
protipovodňová hráz/val s mobilním hrazením, 1x ročně cvičné sestavení, proměny krajiny, 
živly, řešení, voda v krajině 
Nedbalka – historie, přítomnost živočichů (vodních), vliv člověka 
bývalá kašna po zámkem 
bývalá rozhledna 
pomník Jana Husa 
kostel sv. Jakuba a návrší s hroby vojáků padlých v prusko-rakouské válce, vyhlídka z věže, 
víra a religiozita, cyklický – liturgický rok 
fara (historie a současnost), místo církve v dnešním světě, poslání církve 
zámecký park – úprava, styl, fauna 
zámek – baroko: doba, sloh, Valdštejnové 
klášter – kapucíni, význam řádů v minulosti, sociální péče dříve a dnes  
zástavba za zámkem – moderní architektura, kýč x umění 
 
ZŠ Studentská – geostezka 
plovárna MH – Na Kamínkách, historický popis, vývoj, obrázky 
pískovcové skalní sruby 
hřbitov – významné osobnosti (např. legionář Havelka), epitaf 
hasiči 
radniční věž – časová osa, historie města, vyhlídkové místo 
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náměstí – radnice, fungování samosprávy, státní správa,  
morový sloup – baroko, nemoc – mor apod., proměny nemocí v různých dobách 
barokní štíty a jiné slohy na náměstí 
křižovatka u KB – dopravní ruch, nepřehledná křižovatka, intenzita dopravy, znečištění 
ovzduší, dopravní bezpečnost 
průmyslová zóna – pozitiva a negativa, územní plán – diskuse o podobě a rozvoji města, 
hluk 
sběrný dvůr – třídění odpadu, ekologické problémy 
DPS, DD Modrý kámen – péče o seniory, odstraňování mezigeneračních bariér, solidarita, 
stáří, stárnutí, vztah k sobě 
LIDL, Penny – odpovědná spotřeba, bezobalový nákup 
sokolovna – spolky – jejich zakládání v 2. polovině 19. století 
JAP Jacina – kovovýroba 
Ekoglass – čočky do auta 
Ǔřad práce 
benzinová pumpa – paliva, značení, vliv – dopad na ŽP, nebezpečí 
Tyršovy sady – pomník sv. války + bojovníků za svobodu 
knihoskříň na nádraží – občanská aktivita, veřejný prostor – využití 
místopis – názvy ulic (historie x současnost, důvod pojmenování, spojitosti) 
prostor u Nádražní ulice – zemědělství x ekologie, hospodaření v krajině, sucho, aleje u 
silnic, půda 
dopravní terminál u nádraží – MHD: výhody, nevýhody 
lité domky – LIAZ, architektura dané doby, proměny města v čase 
 
 
4. Proběhlé akce 
Od posledního setkání proběhly následující akci náležející tematicky k této PS: 
2. 10. Učení venku 
7. 10. Setkání žákovských parlamentů 
22. 10. žákovské projekty 1 
 
Připravované akce 
11. 12. žákovské projekty 2 
18. 2.Tvorba pracovních listů 
Quest Kněžmost 
 
Jaro  
- výjezd školní zahrada či ekoareál, škola podporující učení venku… 
- Zelené plíce školy 
- Guerrila gardening 
 
Připomínkování dokumentu 
Iva Štrojsová se přítomných dotazovala, kdo a s jakými výsledky připomínkoval dokumenty 
zaslané Martinou Kestnerovou, hlavní manažerkou projektu – Roční akční plán, Strategický 
plán MAP II MH. 
 
5. Databáze externích odborníků 
Iva Štrojsová oslovila následující:  
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Statek Arnoštice – Doubravka Fišerová  
Jan Štrojsa – včelař 
Rybáři: Jiří Bína, Petra Pilbauerová 
Václav Luka – ornitolog 
Dita Niesnerová (Olšina) – fotografka 
Orobinec – Iveta Dandová 
Michala Mydlářová – Afrika, první pomoc  
Petr Novák – truhlář 
 
V další fázi bude oslovovat: 
Místní historie: Jaromír Jermář 
Keramika Zvířetice  
Keramika Soleček  
Dům přírody Český ráj – Vojtěch Šťastný  
Tomáš Velich (Sychrov)  
Řezník – Miroslav Smutný 
Pavel Mach – farář 
 
Terezie Nohýnková – osloví Editu Řezáčovou (optička) 
Petr Novák – osloví pana Tichého (kovář) 
Michala Mydlářová – osloví pana Stanislava Tudka a Jaroslava Zadražila 
 
V tuto chvíli svoji účast přislíbili: pí Fišerová, p. Štrojsa, pí Pilbauerová. 
 
6. Spolupráce s knihovnou 
Iva Štrojsová v rámci spolupráce s knihovnou upravila materiál týkající se programů, které 
nabízí místní knihovna. Konečnou verzi po schválení Janou Jedličkovou zaslala na jednotlivé 
školy.  
 
7. Spolupráce s muzeem 
Iva Štrojsová navštívila paní Dumkovou v muzeu. Dohodly se na tom, že by muzeum 
připravilo pracovní listy pro každý ročník druhého stupně. Zhruba v únoru by proběhla 
schůzka zástupců muzea, MAPu a učitelů, na níž by byly diskutovány potřeba učitelů a 
možnosti muzea v oblasti vzájemné spolupráce. 
 
8. Žákovské projekty 
Žákovské projekty se rozběhly. Prvního setkání (22. 10.) se zúčastnilo kolem čtyřiceti žáků a 
učitelů. Proběhla ledolamková aktivita na seznámení, dále se čas věnoval důležitosti 
pravidel, ujasnění si podstaty komunitního projektu i přemýšlení nad tématem projektu.  
 
Do dalšího setkání, které je naplánováno na 11. 12. na GMH, mají týmy zpracovat 
především pracovní listy týkající se návrhu jejich projektu, rozpočtu a organizace práce jejich 
týmu.  
 
V současnosti projevilo zájem 9 týmů (3x sekunda GMH, 3x kvarta GMH, 2x ZŠ Studentská, 
1x ZŠ Klášter nad Jizerou). 
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9. Žákovské parlamenty 
V pondělí 7. 10. proběhlo setkání setkání parlamentů žáků z ORP na ZŠ Sokolovská na 
téma Zvyšování prestiže parlamentu.   
 
Z minula je k diskusi nápad Stanislavy Matulové: setkání členů ZaMe s členy parlamentů. Iva 
Štrojsová přemýšlí o tom, že by se mohlo jednat o jarní akci.  
 

Diskuse se též stočila na téma městský parlament – v podstatě neexistuje, dušičkový věnec 

připravovaly dívky, které již v současnosti v parlamentu nejsou, studují na VŠ. 

 

Karel Hubač zmínil akci, kterou realizuje v muzeu a jež se týká tématu svobody. Rád by 

oslovil žákovský parlament na GMH. Iva Štrojsová mu předala kontakt na Kateřinu 

Šrytrovou, která jej vede. Zároveň uvedla, že by neopomenula ani žáky na místních 

základních školách. I zde je velký potenciál pro zajímavou spolupráci.  

 

 

10. Simulace zastupitelstva 

Iva Štrojsová musela bohužel od této aktivity upustit s ohledem na malý zájem žáků.   

 

11. Demokratické principy na malotřídce a v MŠ 

Iva Štrojsová na podzimních setkáních informovala školy o výsledcích dotazování.  

 

 

11. Další témata členů PS 

Michala Mydlářová seznámila přítomné se Zpravodajem, který vydala obec Klášter Hradiště 

nad Jizerou. Členové pracovní skupiny ocenili prezentované periodikum. Zpravodaj by měl 

vycházet 1x za půl roku.  

 

14. Termíny setkání, rozloučení 
Termín příštího setkání: středa 26. 2. 2020, 16:00–18:00 h, Volnočasové centrum MH 

 

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

 

Záznam vypracovala: Mgr. Iva Štrojsová 

 

 

 


