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PODKLADOVÝ MATERIÁL PRO VÝBĚR TÉMAT ŠKOLENÍ
PRO VÝJEZDNÍ WORKSHOP PRO ŘV
Vážení členové Řídícího výboru,
níže předkládáme návrh témat pro realizaci aktivity „Podpora znalostních kapacit ŘV,“ kterou
musíme v rámci MAP II zrealizovat. Podrobnosti se budou diskutovat na jednání ŘV.
Následující přehled reprezentuje návrh témat, která by se mohla dle našeho názoru v rámci této
aktivity zrealizovat a s ohledem na jejich přínos doporučit. V rámci plánovaného dvoudenního
výjezdního vzdělávání bude prostor pro 3, maximálně 4 témata. Dovolil jsem si jejich pořadí
stanovit dle jejich priority, a proto doporučuji zaměřit pozornost především na první trojici.
Také jsem každé téma opatřil shrnutím a odůvodněním jeho zařazení do tohoto návrhu.
TÉMA 1 – ŠKOLA JAKO CENTRUM ŽIVOTA V OBCI V TEORII I PRAXI
Kombinovaný blok informací o možnosti fungování školy jakožto centra komunitního
vzdělávání/života v obci. Toto téma osobně vnímám jako stěžejní, protože nabízí jak pohled a
zkušenosti externí (přednáška předsedy Národní síť venkovských komunitních škol), tak vhled
do aktuální situace a příkladů dobré praxe z našeho území (prezentace paní ředitelky z Tuchořic
+ stručná prezentace RT).
a) Přednáška: Fungování venkovských komunitních škol (Národní síť venkovských komunitních
škol)
b) Prezentace ZŠ MŠ TUCHOŘICE – praktické zkušenosti s fungováním školy v obci, aktivity,
spolupráce se zřizovatelem
c) Další příklady propojení školy a dalších aktérů z území

TÉMA 2 – PODPORA WELLBEINGU NA ŠKOLÁCH
Blok zaměřený na představení termínu WELLBEING ve vztahu ke vzdělávání a praktické
možnosti jeho podpory ve školách. Toto téma je i vzhledem k aktuální situaci velice
akcentováno na všech konferencích, webinářích a v neposlední řadě i Strategii 2030+ a jsem
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toho názoru, že jeho pochopení a podpora ze strany dalších subjektů může být pro školy v území
jen a jen přínosné. Základní definice pojmu zde.
Předpokládaná lektorka: PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D. (vedoucí pracovní skupiny wellbeing
v rámci Partnerství 2030+)
TÉMA 3 – PARTICIPACE RODIČŮ PŘI VZDĚLÁVÁNÍ
Seminář zaměřený na možnosti zapojení rodičů do vzdělávání, komunikaci s nimi a další
související témata. Ačkoli se situace v posledních letech výrazně zlepšila, pořád se jedná (v
porovnání se zahraničím) o jednu ze slabin českého školství a je třeba na tom aktivně pracovat.
Zařazení tohoto tématu do „vzdělávání“ pro ŘV považuji za přínosné právě kvůli jeho složení
a možnostech „působení“ na rodiče z více stran.
Předběžně vybrán: RODIČE: NEČEKANÍ SPOJENCI ŠKOLY (Projekt Varianty, Člověk
v tísni)
---------------------------------------------Další možná témata:
SPOLUPRÁCE ŠKOL A FIREM
V této oblasti se určité aktivity v rámci různých projektů realizovaly a realizují, ale jsou
zaměřeny spíše na střední školy a učiliště ve vztahu k profilaci absolventů, odborných praxí
apod. Nicméně existují i příklady spolupráce firem a základních /mateřských škol. V případě
zájmu o toto téma bychom se pokusili zajistit prezentaci nějaké takové formy spolupráce.
MOŽNÉ FORMY SPOLUPRÁCE OSPOD – ŠKOLY
Podle předběžného zmapování situace se v minulosti různé formy setkávání výchovných
poradců a pracovníků OSPOD v různých projektech realizovaly. V běžné praxi jsou ale spíše
ojedinělé, resp. k nim dochází v případě nějaké potřeby řešit konkrétní problém. Nicméně
prostor a přínos této aktivity je nesporný, a proto by stálo za to, toto téma uchopit a tuto aktivitu
podpořit.
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DIGITÁLNÍ WELLBEING
Seminář zaměřený na vliv digitálních technologií na efektivitu, soustředění, mentální zdraví
atd. Obsahem semináře by mělo být nastavení digitální rovnováhy, která by měla účastníkům
pomoci efektivně využívat dig. technologie, aniž by tyto technologie měly negativní dopad na
výše zmíněné oblasti.
Na základě referencí předběžně vybrán seminář od společnosti replug.me.
Zpracoval: Mgr. et Mgr. Martin Zárybnický
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