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3/2020  

CO JE TO MAP2?  

Stejně jako v předchozím projektu budeme připravovat Místní akční plán rozvoje 
vzdělávání pro další období. Tentokrát budeme realizovat některé cíle z předchozího 
plánu. Jedná se o ty cíle, které nelze realizovat prostřednictvím šablon a které se 
v průběhu plánování identifikovaly jako potřebné pro více škol v území. Jde především 
o exkurze, vzdělávání pro pedagogy a nákup pomůcek. 
Dále je realizován polytechnický kroužek pro žáky základních škol, bude probíhat 
program malé technické univerzity pro mateřské školy a první stupeň základních 
škol a odborná platforma pro spolupráci pedagogů a síťování sociálních služeb. 
Budeme rádi, budete-li i nadále spolupracovat na rozvoji vzdělávání a předávání 
zkušeností. 

 

„MAP2 pokračuje pod názvem MAP2 Podbořansko-

Žatecko, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011513“ 

      

 

 CO SE DĚJE A BUDE DÍT? – PRACOVNÍ SKUPINY  

V průběhu měsíce ledna, února a března 2020 proběhlo setkání pracovních skupin:  

 6.2.20 PS Čtenářská gramotnost v základním a předškolním vzdělávání a 

rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků  

 13.2.20 PS Předškolní vzdělávání a výchova – inkluze, kvalita, kapacita 

 5.3.20 PS Čtenářská gramotnost v základním a předškolním vzdělávání a 

rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků 

 5.3.20 PS Matematická a digitální gramotnost na základních školách 

 10.3.20 PS Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků, polytechnické a 

environmentální vzdělávání a kariérové poradenství v ZŠ 

 10.3.20 PS Rovné příležitosti 

 12.3.20 PS Předškolní vzdělávání a výchova – inkluze, kvalita, kapacita 

 12.3.20  PS Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka 

Na Ps se probíralo zejména: 

Vzdělávací semináře: 

Úvodem setkání byly probrány podněty ze škol, které se týkaly možných 

vzdělávacích aktivit. Výsledkem diskuse bylo, že o semináře  Syndrom vyhoření, 

Základní práce s OMJ, Práce s nadanými dětmi je na této pracovní skupiny největší 

zájem. Zároveň by bylo dobré sdílet nápady pro vzdělávání kariérových poradců, 

pro rodiče. 

 

 

 

 

 

Projekt MAP pokračuje 

novým projektem MAP2. 

Tentokrát jde o společný 

projekt pro Podbořansko a 

Žatecko.    

Proběhly další semináře, 

PS, exkurze a několik 

setkání týkajících se 

kariérového poradenství. 

Dále úspěšně realizujeme 

polytechnický program – 

Malá technická univerzita. 

 



 

Pomůcky 

Vysvětleny byly podmínky nákupu pomůcek a jejich zapůjčování, zároveň je 

emailem zasílán přehled zakoupených pomůcek a jejich zapůjčení. O všem je též 

pravidelně informován řídící výbor. 

Zájem byl zejména o nákup sady knih, které by si školy v rámci území mohly 

zapůjčit. Školy doplní seznam vhodných knih k zakoupení. 

Exkurze 

Vysvětleny možnosti exkurzí (pro žáky, lze i pro pedagogy, vybraná exkurze 

schválena vedením školy, opět informován řídící výbor). Návrhy na exkurze se 

týkají i kariérových poradců. 

Na setkání PS byla znovu otevřena možnost seznámit ostatní členy PS s nějakým 

tématem, které by mohlo být pro ostatní inspirující - ať už se jedná o způsob výuky, 

téma semináře, kterého se někdo zúčastnil, možností je spousta. Tyto příspěvky je 

možné finančně podpořit formou DPP.  

SWOT analýza 

Byla probrána a připomínkována SWOT analýza. Bude zaslána spolu se zápisem 

z jednání pracovní skupiny. Každý ji může připomínkovat emailem, případně na 

dalším setkání pracovní skupiny. 

 

 

Seminář Využití multifunkční učebny přírodních věd 
9.1.2020   

Seminář s názvem "Využití multifunkční učebny přírodních věd" se 
konal 9.1.2020 od 14:00 hod v ZŠ 28. října, Žatec. 
Časová dotace: 2 hod 
Jméno lektora: Mgr. Lukáš Rokos, Ph.D. 
Seminář zahájil Ing. Josef Ryšavý, vedoucí pracovník CLLD, ředitel 
o.p.s. Představil projekt, v rámci kterého byla multifunkční učebna 
financovaná a zrealizovaná, seznámil účastníky s informacemi o 
podpoře infrastruktury pro vzdělávání na Žatecku, s plánováním 
financování atd. 
Následoval samotný seminář, který byl koncipovaný jako 
vzdělávací workshop. 
Lektor nejprve seznámil účastníky s laboratorní sadou PASCO a 
s principem používání konkrétních čidel. Vysvětlil výhody 
bezdrátového připojení jednotlivých senzorů, ale upozornil také na 
určité limity a nejběžnější komplikace, které se mohou v průběhu 
používání sady objevit. 

Vyzkoušeli jsme si zapojení čidel a práci se samotných softwarem, 
následně několik jednoduchých úloh s vybranými senzory a pokusili 
jsme si vymyslet vlastní úlohy, ve které jsme čidla kombinovali. V 
průběhu semináře jsme s lektorem konzultovali různé varianty 
kombinace použití senzorů, tvorby protokolů v daném softwaru a 
související problémy. 
Pedagogové také obdrželi materiály k jednotlivým úlohám včetně 
pracovních listů. 
Učitelé měli o práci se sadou PASCO upřímný zájem, ocenili 
možnost vyzkoušet si laboratorní sadu na jednoduchých úlohách, 
které nejsou náročné na přípravu. Využili také příležitost konzultovat 
s lektorem problémy a nejasnosti. Seminář proběhl v přátelské a 
příjemné pracovní atmosféře, účastníci hodnotili pozitivně zejména 
vstřícný přístup přednášejícího. Seminář považovali za motivující, 
inspirující a pro jejich vlastní praxi přínosný. 

 
 

 
 

 

 



 

 

Seminář Metafora stromu ako model didaktiky dejepisu 
21.1.2020 

Podbořanské gymnázium a MAS Vladař o.p.s. v rámci projektu MAP2 
Podbořansko-Žatecko uspořádali v úterý 21. ledna od 15 do 18 seminář 
uznávaného slovenského didaktika Viliama Kratochvíla. Seminář se konal 
21.1.2020 v Podbořanském Gymnáziu. 

Lektor začal přednášku brainstormingem na téma metafora. Poté pokračoval 

tím, že metafora stromu je aplikovatelná na všechny předměty, lze ji aplikovat 

i na profesní život pedagoga. Metafora slouží ke znázornění, vizualizaci 

problému. Strom - lze aplikovat vše, znázornit to důležité, méně podstatné. 

Poté lektor vybídl přítomné k tomu, aby se zamysleli nad tím, co tvoří kořeny 

stromu (tedy vlastně diagnostika). 

Jsou to následující otázky: 

Kdo jsou mojí žáci? (projevují touhu po historii, mají potřebu vytvářet si o 

historii obraz, jak vnímají předmět, jak se ve vztahu k němu projevují, 

předporozumění) 

Jak s nimi komunikuji? (chápání žáka jako spolupracovníka – společně řešíme 

problém, je vhodné mluvit o tom, že i učitel se připravuje) 

Co je typické pro učení se o historii? (jednotlivé kategorie čas a prostor, 

společnost – pozor na předsudky v učebnicích, hospodářství a ekonomika – 

bohatí X chudí, vláda a moc – proč je někdo nahoře a někdo dole, proč jsou 

od starověku vládnoucí a ovládaní, změna a kontinuita, realita a fikce, správně 

a nesprávně, poutavě a nudně) 

Proč vlastně učím dějepis? 

Kmen = plánování výuky 

Důležitá je analýza (tématický celek, učební cíle, význam tematického celku 

pro přítomnost žáků a žaček, učit minulost pro budoucnost). 

Dále lektor mluvil o klíčových pojmech učiva, kterým pokud žák porozumí, 

pochopí i celý tematický celek. Zmínil práci s myšlenkovými mapami, fakta a 

pojmy, generalizaci. 

Větve = učební cesty, metodické principy, které musí učitel znát, pak lze 

vymezovat učební cesty a na jejich základě rozvíjet učební figury. Vzpomenul 

důležitost nejen testových otázek, ale především otázek, ve kterých si žáci věci 

dávají do souvislostí, poznávají kontext, musí o věcech přemýšlet. 

Celý seminář byl veden s důrazem na praktické uplatnění ve výuce. Všichni 

zúčastnění měli možnost reagovat a zkoušet si uvedené metody. 

Setkání bylo hodnoceno jako velmi podnětné a byl projeven zájem účastníků 

na něj dále navázat.  

 

V měsíci březnu byly plánovány dále následující semináře: 

 - Seminář s názvem "Najděte klíč ke svému potenciálu" 24.3.2020 

- Seminář "Líný učitel" - Aktivizující výuka aneb Didaktická strategie  

„Líného učitele“ 31.3.2020 

Tyto semináře byly z důvodu karantény odloženy. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Exkurze 

V průběhu měsíce ledna, února a března 2020 proběhla další exkurze pořádaná 

v rámci projektu MAP2:  

• 24.2.20 Království železnic Praha 

V průběhu března byla naplánována další exkurze, bohužel 

z důvodu karantény byla přesunuta. 

Více o průběhu exkurzí se můžete dozvědět na webových 

stránkách projektu MAP2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Malá technická univerzita – pokračujeme dál 
 
MAS VLADAŘ prostřednictvím projektu z EU fondů pomáhá zdarma 
zlepšovat vzdělávání na Podbořansku a Žatecku pomocí projektu MAP2 
Podbořansko-Žatecko a úspěšně pokračuje v rámci území s realizací 
polytechnického programu – Malá technická univerzita. 
Program je určen především pro děti z mateřských škol a pro žáky 
prvního stupně základních škol. Program, který v dětech rozvíjí 
tvořivost, motoriku a další dovednosti se skládá z 8 základních témat v 
délce trvání 45 min.   
Do programu – Malá technická univerzita se přihlásilo celkem 15 
mateřských a základních škol na území Podbořanska a Žatecka. V 
současné době probíhá v některých školkách již šestá lekce tohoto 
polytechnického programu. Během působení se naše lektorka, paní Ivana 
Kvasničková, setkala s velmi pozitivními ohlasy ze strany MŠ a ZŠ. 
“Jsem ráda, že mohu poděkovat přímo Vám. Děti i učitelky byly 
nadšené! Odpoledne mi děti vyprávěli o stavbě mostu v Praze velmi 
dlouho, každý z dětí něco přidal.“ říká ředitelka jedné ze školek a další 
dodává: “Program jste měla hezky připravený, dětem i nám se moc líbil.“  
Lekce Malé technické univerzity by měli být ve všech přihlášených 
školách a školkách dokončeny do konce školního roku 2020. V září poté 
bude spuštěn polytechnický program – Malá technická univerzita od 
začátku. Přihlásit se do něj budou mít možnost všechny školky a školy na 
území ORP Podbořany a ORP Žatec.  
V případě zájmu nebo jakýchkoli dotazů se můžete obracet na paní 
lektorku Ivanu Kvasničkovou, mail: Ivana.kvasnickova@vladar.cz, tel.: 
720 733 911 
Projekt je financován z Operačního programu Věda, výzkum, vzdělávání. 
Bližší informace o projektu naleznete na www.vzdelavani-zatecko.cz a 
www.vzdelavani-podboransko.cz. 
 
 

 

 

 

 

 
 

                                                       
 
 
                 
 

Kontakt  
MAS Vladař o.p.s. Karlovarská 6, 

Valeč  

tel: 608 121 375 

alexander.olah@vladar.cz 

www.vzdelavani-zatecko.cz  

www.vzdelavani-podboransko.cz 

 
 

Spojte se s námi! 
 

          

          

 

 

SLEDUJTE NÁS NA WEBU a FACEBOOKU! 

Kde se dozvíte další informace o projektu MAP2? Již 

funguje náš web www.vzdelavani-zatecko.cz a  

www.vzdelavani-podboransko.cz. Máte nápad či 

zpětnou vazbu v čem by se mělo vzdělávání na Žatecku

a Podbořansku posunout?  

MAS VLADAŘ O.P.S.  
Karlovarská 6, Valeč 

 
 

 


