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Záznam ze 6. setkání místních lídrů a vedoucích pracovních skupin  

 

Datum a čas setkání: 14. 12. 2021, 17:00-20:00 hodin 

Místo setkání: Volnočasové centrum MH 

Přítomny: Martina Kestnerová, Helena Kaluhová, Lucie Beranová, Markéta Tomášová, Iva 

Andrlíková, Hana Skramuská, Jana Jedličková, Jana Šťastná, Květa Havlíková, Michala 

Mydlářová 

Omluvily se: Kateřina Vítová, Lenka Sosnovcová, Iva Štrojsová 

Program: 

1) Informace k závěru projektu 

2) Plán setkávání pracovních skupin do konce projektu (závěrečné setkání) 

3) Příprava MAP III 

4) Představení připravovaných akcí  

5) Diskuze nad současnou situací ve školách 

6) Vánoční drátování 

___________________________________________________________________________ 

1) Informace k závěru projektu 

Po úvodním přivítání všech přítomných představila Martina Kestnerová, hlavní manažerka 

projektu, program setkání a informovala o posledních závěrečných měsících MAPu. Projekt 

MAP II měl dle původního harmonogramu končit 16. března 2022, nicméně realizační tým 

zažádal na MŠMT o prodloužení stávajícího projektu do konce června 2022 z důvodu 

pandemie Covid-19 a nemožnosti realizovat některé z naplánovaných aktivit.  

2) Plán setkávání pracovních skupin do konce projektu (závěrečné setkání) 

Pracovní skupiny mají povinnost se setkávat minimálně 4x ročně. Od počátku projektu se 

pracovní skupiny sešly již 13x, v roce 2022 budou členy PS čekat ještě dvě poslední 

setkání, přičemž to závěrečné (patnácté) bychom rádi zorganizovali jako společné setkání 

členů všech pracovních skupin, ideálně na konci května či začátku června v nějakém 

otevřeném prostoru (uvažujeme o možnosti požádat pana faráře o zapůjčení stodoly u 

fary).  

3) Příprava MAP III 
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Momentálně připravujeme podání žádosti o projekt MAP III, který by navazoval na 

stávající MAP II a trval jeden kalendářní rok. Mělo by jít o překlenovací projekt 

k plánovanému MAP IV, cílem je udržet stávající realizační týmy a pokračovat 

v započatém setkávání a vzájemném sdílení pedagogů. Mezi hlavní cíle patří prohloubení 

procesu společného plánování v území včetně procesu strategického plánování ve školách. 

Dále se bude rozvíjet partnerství. Výsledkem bude aktualizovaný místní akční plán. Další 

náplní bude vyhodnocení celého procesu místního akčního plánování ve vzdělávání, který 

v našem ORP probíhal v programovém období 2016-2021. 

V rámci MAP III budou pokračovat čtyři povinné PS (tj. pro financování, pro rovné 

příležitosti, pro čtenářskou a matematickou gramotnosti), my plánujeme ještě jednu 

nepovinnou, jež by vznikla spojením dvou stávajících nepovinných PS a jejím cílem bude 

posilovat, podporovat kompetence vedoucí ke zkvalitňování výchovně vzdělávacího 

procesu: metody a formy práce, dobré klima, místně zakotvené učení, participace žáků. 

4) Představení připravovaných akcí  

Markéta Tomášová představila akce, jež jsou momentálně naplánované do konce projektu, tj. 

do června 2022 (s tím, že je možné některé další akce narychlo zorganizovat). 

Úterý 21. 12. 2021 – Prožitkové bubnování: hudební dílna zaměřená na uvolnění a aktivní 

relaxaci 

Leden 2022 

Kurz první pomoci pro neformální vzdělavatele (vedoucí kroužků pro děti a trenéři, sobota 29. 

1.) a pedagogy: cílem kurzu je naučit účastníky základy první pomoci + specifika týkající se 

děti 

Únor 2022 

Nadané děti (online přednáškový cyklus, 2. 2., 23. 2., 9. 3.): Kdo jsou nadaní žáci a jaké mají 

potřeby? Jak poznáme nadané žáky v samotné výuce? Typologie nadaných žáků, typologie 

inteligence. Jak ve výuce pracovat s nadanými žáky a jak se k nim chovat? 

Rozvíjíme informatické myšlení u žáků unplugged metodou (úterý 8. 2.): metoda unplugged 

v informatice je charakteristická tím, že umožňuje seznamovat se s informatickými tématy a 

koncepty bez použití počítačů hravou a zážitkovou formou, seminář je zaměřen na nejrůznější 

výukové aktivity věnující se tématům napříč celým vyučovacím předmětem Informatika pro 

1. a 2. stupeň ZŠ – v podobě definované v nově revidovaném RVP pro základní vzdělávání. 

Společně zvládneme první třídu (9. 2. MŠ Klášter Hradiště n. Jiz., 10. 2. MŠ Březina): 

workshop pro rodiče a jejich předškoláky přinese informace o školní zralosti a její důležitosti 

pro úspěch prvňáčka, účastníci si zažijou úkoly, které rozvíjejí schopnosti důležité pro školu. 
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Setkání zástupců MŠ a učitelek učících v 1. třídách (nejen v tomto školním roce): představení 

základních principů jednotlivých MŠ a způsob práce s dětmi pro plynulý přechod do první 

třídy, akce pro předškoláky a jejich rodiče z pohledu MSˇ+ představení akcí ZŠ určených pro 

předškoláky a jejich rodiče, potřeby ZŠ při vstupu dítěte do první třídy 

Březen 2022 

Mozek v pohybu (seminář pro MŠ, 23. 3. 2022 v MŠ Jaselská): jak na rozvoj myšlení, psaní i 

čtení u (před)školních dětí díky pohybu? Teoretická přednáška + praktický workshop s tipy na 

pohybové aktivity  

Zavádění formativního hodnocení do praxe (workshop pro ZŠ Sokolovská a ZŠ Kněžmost), 

pro ZŠ Sokolovská čtyři termíny pro první a druhý stupeň; ZŠ Kněžmost vyškolí celý 

pedagogický sbor v jednom dni: představení pojmu formativní hodnocení, účastníci si řadu 

technik a metod vyzkoušejí z perspektivy žáků a svoji zkušenost budou bezprostředně 

diskutovat s ostatními, budou mít také možnost vytvářet materiály pro formativní hodnocení 

přímo v rámci semináře (sady kritérií), cílem setkání je také poskytnout učitelům příležitost 

sdílet své dosavadní zkušenosti a konfrontovat je se zkušenostmi a názory ostatních a 

vzájemně se tak inspirovat. 

Výjezdní setkání pro ředitele ZŠ a MŠ 

Výjezd za inspirací (možná Ekocentrum Brniště) 

5) Diskuse nad současnou situací ve školách 

Přítomné pedagožky dostaly prostor sdílet, jaká je aktuální situace ve školách. Ve většině 

případů se shodly na tom, že se vše točí kolem pandemie Covid-19, zejména ředitelé jsou 

v nelehké situaci, kdy většinu pracovní doby řeší karantény svých žáků. Někteří 

pedagogové zkoušejí hybridní výuku, aby dali možnost zapojit se do výuky i těm dětem, 

které musejí kvůli karanténě zůstat doma. 

6) Vánoční drátování 

V závěru setkání měly všechny přítomné dámy možnost zažít drátovací workshop 

s Martinou Kraušnerovou, která nabízí své služby školám v rámci pracovního vyučování 

či výtvarné výchovy, případně v rámci projektových dní a dalších příležitostí. Všechny 

jsme si vyrobily jednak andílka, jednak zápich. Šlo o velmi praktický workshop, který byl 

příjemným zpestřením předvánočního období. 

 

Záznam připravily: Markéta Tomášová, Martina Kestnerová 


