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8. číslo  

9/2020  

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 července a srpna 2020 nám probíhaly prázdniny, ale v měsíci září 

jsme se opět aktivně pustili do práce. Jednání Pracovních skupin je domluvené 

na začátek měsíce říjen 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt MAP pokračuje novým 

projektem MAP2. Tentokrát jde o 

společný projekt pro Podbořansko 

a Žatecko. 

I nadále probíhají exkurze, 

semináře a proběhlo další jednání 

Partnerství. 

Proběhlo také další metodické 

posezení učitelů přírodovědného 

vzdělávání. 

 



Setkání partnerství MAP2 17.9.2020 

Setkání Partnerství se konalo dne 17.9.2020 od 15:00 hodin v Muzeu Papírny v Žatci, v 

ulici Volyňských Čechů. 

Program 

1. Představení dokumentu Místní akční plán vzdělávání Podbořansko – Žatecko 

2. Termíny a postupy jednání PS na další období 

3. Různé 

1. Pan Olah představil finální verzi dokumentu Místní akční plán vzdělávání 

Podbořansko – Žatecko (dále jen MAP2), který je výsledkem práce pracovních skupin 

za poslední dva roky realizace projektu, kdy proběhlo cca 44 setkání pracovních 

skupin a 15 vzdělávacích seminářů a workshopů, 10 exkurzí a vznikly celkem 2 

strategické dokumenty. Celkem má MAP2 13priorit, 29 specifických cílů. Nyní je 

potřeba MAP2 projednat a schválit Řídícím výborem. 

Někteří partneři vznesli k dokumentům obecné námitky, především k dokumentu 

MAP2 a jeho procesu připomínkování, který byl rozvržen přes prázdninové období. 

Ze strany RT tak nezbývá, než takovým námitkám vyhovět a prodloužit termín pro 

připomínkování dokumentu. Pan Olah zdůraznil, že k situaci došlo především díky 

jarnímu nouzovému stavu a dokument měl být schválen již v červnu a původně RT 

nepočítal s tím, že by připomínkovací proces přesáhl do prázdninového období. 

Vzhledem k postupům MAP2 je potřeba schvalování dokumentu v ŘV urychlit a 

ideálně jej projednat per rollam. 

Na návrh předsedkyně ŘV byl určen termín jednání ŘV 19.10.2020. Do té doby lze 

dokument ještě připomínkovat. Vzhledem k přetrvávající pandemii by v případě 

zhoršení situace byl dokument projednán a schvalován per rollam. Ve stejném termínu 

by na jednání ŘV navázalo jednání pracovní skupiny pro financování (PSF). 

V případě hlasování per rollam je pan Olah pověřen připravit jej na pokyn 

předsedkyně dle statutu a jednacího řádu ŘV. 

Prezentace je přílohou zápisu. 

2. Termíny a další postupy jednání ovlivňuje přetrvávající pandemie. Vzhledem 

k nutnosti setkávání PS a s ohledem na bezpečnost členů PS bude k jednání PS využit 

pouze jeden prostor – sál Muzea Papírny v ulici Volyňských Čechů. Skupiny se budou 

setkávat pokud možno dvě v jeden den. Na jednání 

skupiny bude zajištěna dezinfekce a jednání bude probíhat 

v rouškách. Dle vývoje situace bude RT MAP2 

informovat své partnery bezodkladně o změnách 

prostřednictvím webu, mailu a facebookového profilu 

projektu. V závěru jednání byly domluveny termíny 

jednání skupin – 7.10. a 14.10. 

Skupiny budou zároveň streamované a v případě zhoršení 

situace se budou konat online. 

3. Byl představen nový kolega RT MAP2 Martin 

Zárybnický, který partnerům prezentoval možnosti místně 

ukotveného učení. Prezentace je přílohou zápisu. 

Partneři byli informováni o aktualizaci Strategického 

rámce a dohody o investičních prioritách. I tento 

dokument bude schvalován souběžně per rollam 

s dokumentem MAP2. 

 

 

 

 

 



Metodické posezení učitelů přírodovědného vzdělávání 
30.9.2020 

Metodické posezení učitelů v rámci platformy polytechnického 

vzdělávání se konalo v kavárně Mlsná koza ve středu 30. 9. 20 v 16,00 

hod. 

Anotace metodického setkání: 

SCHŮZKY PRACOVNÍCH SKUPIN (polytechnika, rovné příležitosti) 

o Seznámení s plány na aktuální školní rok 

o Sdílení zkušeností s distanční výukou a řešením mimořádných situací 

 rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků, rozvoj kompetencí dětí 

a žáků v polytechnickém vzdělání a kariérové poradenství v základních 

školách 

 Diskuse na téma distanční forma výuky a její realizace na 

konkrétních školách, zkušenosti, nejčastěji používané informační 

systémy, jejich výhody a nevýhody atd. 

 Diskuse na téma aktuální environmentální soutěže, aktivity, dotační 

programy, školní projekty atd. 

 Prezentace škol - nejúspěšnější přírodovědné a environmentální 

programy, soutěže, akce, projekty atd. 

 Plánované akce – adaptace s ohledem na mimořádnou situaci 

 Konzultace a upravení návrhu preferencí vzdělávacích seminářů, workshopů a exkurzí na základě zjišťovaných 

preferencí z jednotlivých škol 

 Seznámení s aktualizovanými SWOT analýzami 

 Seznámení s možnostmi zapojení do vzdělávacích aktivit se zaměřením na region Žatecko 

 Vyhodnocení splnění specifických cílů polytechnického vzdělávání a návrhy dalších specifických cílů 

 Závěrečná diskuse účastníků 

Závěr 

Neformální metodické setkání účastníky hodnoceno velmi pozitivně jako inspirativní, motivující a smysluplné. 

Pravidelná metodická setkání pedagogů plní významnou úlohu sdílení příkladů dobré praxe, poskytuje učitelům možnost 

diskutovat o problémech z každodenní praxe, předávat si zkušenosti, komunikovat o aktuálních otázkách (např. o nové formě 

distančního vyučování apod.), pomáhá učitelům uvědomit si, že nejsou v často nelehké situaci sami. Mohou efektivně sdílet jak 

dobré zkušenosti, tak i problémy, se kterými se setkávají, a konzultovat postupy řešení. 

Zúčastnění učitelé hodnotí empiricky zaměřená metodická setkání kladně, shodně je považují za přínosné, inspirativní a 

smysluplné. 

Setkání se zúčastnily školy: 

Základní škola Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny 

Základní škola Měcholupy, okres Louny 

Základní škola a Mateřská škola Staňkovice, okres Louny 

Zpracovala: Mgr. Ing. Silvie Svobodová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Seminář Využití karet IMAGLEE ve výuce 30.9.2020 a 
1.10.2020 

Seminář se konal ve dnech: 30.9.2020 (pro pedagogy z II. st.) od 12,30 do 

16,00 hod. 1.10.2020 (pro vychovatele ŠD) od 9,00 do 11,30 hod. 1.10.2020 

(pro pedagogy z I. st.) od 12,30 do 16,00 hod v prostorách ZŠ Komenského 

alej 749, Žatec. 

Podnět na uspořádání tohoto semináře vzešel ze ZŠ Komenského alej v Žatci, 

která získala inspiraci díky oslovení od tvůrců karet IMAGLEE a pravidelně 

zasílaným informacím o využití jednotlivých karet. Tato myšlenka je velmi 

nadchla a rozhodli se pro realizaci školení pro všechny, a to nejen v rámci 

školy, ale celého Partnerství MAP. 

S lektorem jsme se domluvili na uspořádání celkem 3 seminářů ve dvou dnech 

– zvlášť pro I. a II. stupeň ZŠ a také pro vychovatele ŠD – proto, že práce a 

využití karet je pro každou z těchto skupin odlišná. 

Celé dva dny byly nabity tvůrčím potenciálem. 

Každá karta má na sobě několik symbolů, obrázkových i číselných. Podle 

toho, kterých symbolů si zrovna všímáte, můžete rozehrát nekonečné 

množství herních variant. Jednou se klidně vytasíte s pexesem, jindy si 

zahrajete Prší. Můžete soutěžit ve vyprávění příběhů, hrát počítací hry nebo si 

třeba lámat hlavu nad kreativním dominem. 

Možnost vymýšlet vlastní hry s vlastními pravidly je jednou z největších 

výhod těchto karet. Důmyslný systém piktogramů ve vás probudí kreativitu a 

zavede vás do říše fantazie. Při práci s dětmi je možné vykročit za hranice 

intelektu a znovu objevit svět kreativity, a to při hraní. Trénují se obě mozkové 

hemisféry – jak logika, tak intuice. 

Karty pomáhají s učením, a to nejen s angličtinou, češtinou, matematikou, ale 

třeba i s dějepisem či chemií. Jejich použití je veliké – záleží jen na Vaší 

kreativitě a fantazii. 

Jsou ideální pro učení ve třídě i pro online výuku. Učíte (se) víceméně stejně, 

ať je již situace jakákoliv. 

Všichni zúčastnění byli přímo nadšeni z variability použití těchto karet a 

z jejich všestrannosti. Vlastní práce s nimi je přímo vtáhla do tvůrčího 

procesu. To je také velká výhoda jejich využití v praxi – děti se učí hrou, hrají 

si s čísly, barvami i obrázky a jednoduchým způsobem tak vstřebávají nové 

informace a znalosti. 

A tady je pár příkladů her: 

český jazyk – budování slovní zásoby (Slovní ping-pong, Slovní fotbal), 

trénink 

komunikačních dovedností (Z pohádky do pohádky, Pantomima, Souboj 

vypravěčů, 

Diplomati – vysvětlování s omezenou slovní zásobou); 

matematika – Počítací pexeso, Přesná trefa; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

smyslová rozcvička – Čísloschovka (zraková percepce), Kreativní domino 

(sluchová 

paměť), Stavitelé (jemná motorika); 

aktivizační cvičení – Dobro a zlo; 

cizí jazyk – Mamma mia! Aneb Italština pro začátečníky; 

dějepis – letopočty kreativně – Léta Páně.. 

Vzhledem k širokému spektru využití ve výuce a nadšení všech pedagogů a 

vychovatelů jednáme v současné době o zakoupení těchto pomůcek do 

Partnerství 

projektu MAP II. 

 

 

 

 

Exkurze 

V průběhu měsíce září 2020 proběhlo několik exkurzí pořádaných v rámci 

projektu MAP2:  

• 15.9.19 Exkurze Mořský svět Praha 

• 22.9.19 Exkurze do Krušných hor 

• 23.9.19 Exkurze Mořský svět Praha 

Více o průběhu exkurzí se můžete dozvědět na webových stránkách projektu 

MAP2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Polytechnický program - Malá technická univerzita – nový školní rok 2020/21 

I v novém školním roce 2020/21 realizuje MAS Vladař o.p.s. v rámci projektu MAP2 Podbořansko-Žatecko odborný program pro 
děti z MŠ a prvního stupně ZŠ. Cílem projektu je vzbudit v dětech zájem o svět kolem sebe a přispívat tím k rozvoji technického 
vzdělávání již u dětí mateřských škol. 

Děti se učí samostatnosti, práci ve skupinách, pozornosti, 
soustředěnosti, motorice a komunikační dovednosti. 

Projekt obsahuje několik lekcí a děti si během nich vyzkouší, jak 
postavit dům, most, věž, nebo zjistí kdo je elektrikář, architekt, 
instalatér.  Dozví se také, jak funguje tepelná elektrárna nebo 
čistička odpadních vod. 

Program probíhá od září 2020 zatím  ve 13ti mateřských školách 
a jedné základní škole.  

I přesto, že je covidová situace omezující, náš projekt stále 
pokračuje a je pro děti a vyučující zpestřením a přínosem.  

 

Vzhledem k nutnosti používat ochranné pomůcky MAS Vladař 
o.p.s.  zajistil jejich nákup a nic nebrání tomu, aby mohl program 
Malá technická univerzita probíhat i nadále. 

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 

  

 
 

 


