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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 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 října jsme na základě epidemiologické situace zrušili 

několik PS, tyto byly nahrazeny distanční formou. 

V měsíci října až prosince proběhly tyto PS: 

 20.10.20  PS Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků, 

polytechnické a environmentální vzdělávání a kariérové poradenství 

v ZŠ a PS Rovné příležitosti 

 12.11.20 PS Předškolní vzdělávání a výchova – inkluze, kvalita, 

kapacita 

 12.11.20 PS Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání 

cizího jazyka 

 16.11.20  PS Čtenářská gramotnost v základním a předškolním 

vzdělávání a rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků a 

PS Matematická a digitální gramotnost na základních školách 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt MAP pokračuje novým 

projektem MAP2. Tentokrát jde o 

společný projekt pro Podbořansko 

a Žatecko. 

Bohužel na základě 

epidemiologické situace v měsíci 

říjen muselo být zrušeno několik 

PS, seminářů a Řídící výbor. Tyto 

byly nahrazeny v dalších měsících 

distanční formou.  

Celkově tedy všechny pořádané 

akce probíhali od října do prosince 

distanční formou, pomocí online 

přenosů. 

Jakmile situace dovolila proběhlo 

další metodické posezení učitelů 

přírodovědného vzdělávání. 

 



 

 18.11.20  PS pro financování 

 7.12.20 PS Čtenářská gramotnost v základním a předškolním 

vzdělávání a rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků a 

PS Matematická a digitální gramotnost na základních školách 

 9.12.20  PS pro financování 

 9.12.20 PS Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání 

cizího jazyka 

 

Schůzka kariérových poradců základních a speciálních škol v regionu 20.10.2020 

Každoroční schůzka poradců základních a speciálních škol v regionu se zástupci SŠ, byla uspořádána ve spolupráci s Úřadem 
práce ČR, kontaktním pracovištěm v Lounech a Oddělením poradenství a dalšího vzdělávání se konala 20.10.2020 od 13 do 
14:30 hod. Vzhledem k současné epidemiologické situaci nebylo možné toto setkání uspořádat prezenční formou, proto byla 
zvolena onlinová platforma Google Meet. 

 Cílem akce bylo jak prezentovat a připomenout aktuální nabídku středních škol se zaměřením na odborná učiliště, tak především 
seznámit kariérové poradce ze základních škol s novinkami, aktualitami a úspěchy těchto škol. 

Nejdříve vystoupil ředitel MAS Vladař Josef Ryšavý, který po představení účastníky seznámil s programem a časovým 
harmonogramem celé akce. 

Tím, že celé setkání bylo připravováno ve spolupráci s Úřadem práce Louny, prvotně byli jeho zástupci vyzváni k zahajovacímu 
projevu. Měli však od začátku problémy s technickým připojením, proto bylo další slovo předáno zástupci školy ESOZ 
Chomutov, pí. Ing. Jitce Vávrové. Zkratka školy znamená Střední odbornou školu energetickou a stavební, Obchodní akademii a 
Střední zdravotnickou školu – nejen tento celý název, ale především aktuální informace je možné najít na jejich webových 
stránkách. Ing. Vávrová představila svou prezentaci, kterou by byla ráda, aby se dostala mezi kariérové poradce z regionu, neboť 
mnoho žáků z našeho regionu nemají - především kvůli dojíždění. Sami nejsou moc ani v kontaktu se zdejšími kariérovými 
poradci, spíše jezdí na nějaké akce týkající se vzdělávání, a to buď do Loun, Žatce nebo na některé základní školy v Podbořanech. 
Škola ESOZ vznikla sloužením všech tří škol do jedné. Mají tedy široký záběr oborů, které nabízejí. V představené prezentaci se 
jak rodiče, tak žáci školy, dozví informace ohledně oborů. Škola je specifická tím, že vyučují obory z požární ochrany a v tom 
jsou jedineční – jsou jednou ze dvou škol v celé ČR. Jedná se o dva obory – hlavně Strojník požární techniky, kvůli kterému 
navštěvují školu žáci takřka z celé republiky. V prezentaci jsou uvedené i další obory s jejich přesnou specifikací, co mají v 
náplni činnosti, jak to chodí s výukou v dílnách, kolik mají praktické a teoretické výuky. Poté se více věnovala oboru Mechanik 
elektrotechnik. Jsou zapojeni do projektu MŠMT, hlavně žáci 2. ročníku se zaměřením na silnoproud nebo slaboproud. Žáci 
výuky specializující se na silnoproud mají možnost si ve 3. ročníku udělat výuční list a ve 4. ročníku nato maturitu. Jedná se o 
maturitní obor se všemi přijímacími řízeními, ale ten výuční list je takový bonus plus. (běžně jsme zvyklí na obrácený postup – 
výuční list-maturita). Je to určitě výhoda – díky i tomuto oboru mají plné třídy. Další obory jsou popsané v prezentaci, v 
přijímacím řízení je letošní novinkou, že se nebudou dělat testy fyzické zdatnosti u dvou oborů – Strojník požární techniky a 
Bezpečnostně právní činnost. Jinak je přijímací řízení standardní, pouze letos je novinka, že se berou výsledky vzdělávání z 
poloviny 8. a z poloviny 9. třídy, vynechává se 2. pololetí (závěrečné) z 8. třídy. Kritéria pro přihlášky jsou standardní. Dále na 
prezentaci byly uvedeny tříleté nematuritní obory, s kterými kariéroví poradci mohou žákům pomoci. Škola poskytuje ubytování 
dojíždějícím žákům ve dvou Domovech mládeže. Také u nich na škole působí výchovní a kariéroví poradci a preventisté. Škola 
je zapojena do motivačního programu Stipendium pro žáky středních škol (podpora ÚK), dále jsou zapojeni do motivačního 
programu Prokopa Diviše od ČEZu, mají bohatou projektovou činnost (v prezentaci zmíněny jen některé z projektů). 

Poté se ujal slova opět p. Ryšavý, který všechny zúčastněné ubezpečil o tom, že v rámci transparentnosti projektu budou všechny 
prezentace z dnešního setkání zveřejněny na www. vzdelavani-zatecko.cz a také rozeslány všem mailem. Vyzval k zaslání 
prezentací i těch, kteří se z jakýchkoli důvodů nemohli dnešního setkání zúčastnit. 

Dal prostor k dotazům a sám za sebe se zeptal na technické vybavení školy. 

V rámci KAPu i výzev z IROPu ÚK byla snaha modernizovat vybavení odborných učeben – ano, učebny mají modernizované – 
konkrétně pro dřevozpracující obory mají kompletně perfektně vybavenou truhlárnu (zájem o tyto obory vzrůstá) a co se týče 
hasičů, tam mají moderní vybavení a navíc každý rok poskytují 14denní stáž v Německu, kde si vyzkoušejí různé polygony a tzv. 
si osahají zařízení, se kterým by se u nás normálně nesetkali. V březnu vyšlou dalších 16 studentů na takovou stáž. 

 



 

Dále ke slovu byla vyzvána pí. Mgr. Martina Jakešová z Obchodní akademie a Střední odborné školy generála Františka Fajtla. 
Veškeré aktuální informace jsou uvedeny na jejich webových stránkách. Nejprve představila studijní obory - a sice Strojírenství 
se zaměřením na robotiku automatizaci, Veřejnosprávní činnost, Ekonomické lyceum, Obchodní akademii se zaměřením na 
cestovní ruch a Obchodní akademii se zaměřením na informatiku. Pak mají učební obory – do skupiny H patří Mechanik opravář 
motorových vozidel, Strojní mechanik, Instalatér, Zedník, Krejčí a Aranžér. Do skupiny E patří Zednické práce a Šití oděvů. 
Škola nabízí stravování ve školní jídelně, všichni žáci dostávají učebnice zdarma, pracovní oděvy a obuv zdarma, samozřejmostí 
jsou zahraniční stáže a vysoká úroveň materiálního vybavení, které se neustále zlepšuje, hlavně u strojírenského studijního oboru. 
Je hrazené cestovné do místa výkonu produktivní práce, zajímavá je možnost získání svářečského průkazu za velmi výhodnou 
cenu. Nabízejí také volnočasové aktivity, školní divadelní klub, školní klub designu, vydávají časopis. Jsou také zapojeni do 
motivačního programu ÚK, takže obory Strojní mechanik, Instalatér a Zedník jsou tímto motivačním programem podporovány a 
studenti získávají stipendium. Veškeré informace jsou uvedeny na webových stránkách. Ve spolupráci s ÚP v Lounech dělávali 
Burzu vzdělávání, která se konala na jejich škole, ale nyní je situace nejistá, neví, se, co bude dál. 

Na výzvu k dotazům nikdo nereagoval, tedy si vzal slovo opět p. Ryšavý z MAS Vladař. Situaci budeme průběžně sledovat a 
předávat aktuální informace, rovněž nabídku rozešleme i do vedlejšího ORP Kadaň, ze kterého by mohli vzejít další zájemci. 

Zástupkyně SOŠ Litvínov, pí. Bc. Pavla Kroupová měla problémy s připojením, tedy alespoň sdílela přes mail prezentaci, která 
bude se všemi dalšími rozposlána všem účastníkům setkání. 

Dalším, kdo si vzal slovo, byla Ing. Zuzana Hořínková Kawanová, učitelka a kariérová poradkyně z SOU a SOŠ SČMSD Žatec. 
Jsou hotelovou školou, celkem nabízí 8 učebních oborů. Co by chtěla zdůraznit je, že v loňském roce byli nominováni na Školu 
roku, kterou proměnili – tedy jsou držitelem ceny Škola roku 2019 od Asociace hotelů a restaurací v ČR. Mezi jejich další 
úspěchy patří to, že si obhajují stabilní místo v konkurenci škol stejného typu v blízkém okolí (Chomutov, Most, Podbořany, 
Teplice). V předchozích letech se zúčastnili projektu Dobrá střední škola v Ústeckém kraji (nezřizovaná ÚK), kde se umístili na 
3. místě, což je dalším úspěchem této školy. Další mety jsou otevřený příjem žáků v oboru Příjem potravin se zaměřením na 
sadovníka-pivovarníka (což jsou v současné době 2., event. 3. škola v ČR, které tento obor nabízí). Co se týče vybavení, mají 
moderní gastrolaboratoř v návaznosti na odborný program Kulinářské umění, kde se žáci učí praktickým dovednostem. Kromě 
toho pod záštitou hejtmana, p. Bubeníčka, vybudovali a otevřeli školní mikropivovar, kde se praktickým dovednostem učí sládci-
pivovarníci. V uplynulém roce také oslavili 60 let od otevření školy, tedy v rámci oslav uspořádali spoustu činností pro žáky i 
veřejnost – např. Food-festy v rámci Dnů otevřených dveří nebo vaření vlastního piva – akcí bylo víc, všechny jsou 
zdokumentovány na webu školy. Nově teď také pracují na vybavení počítačové učebny pro „držení kroku“ s novými 
technologiemi. Co se týče studijních a učebních oborů, nově ve školním roce 2020/21 nabízejí dva obory – Hotelnictví se 
zaměřením na cestovní ruch a animační činnost a Ekonomika a podnikání se zaměřením na marketing a mediální komunikaci. 
Doplňují tak základní nabídku, kterou tvoří klasické Hotelnictví, Gastronomie, učební obory Kuchař-číšník, Kuchař se 
zaměřením na cukráře, od r. 2017 Sladovník-pivovarník a obor Podnikání, což je nástavbové studium (jak denní, tak pro dálkaře). 
Škola se také zapojuje do různých soutěží a akcí (např. Gastrojunior v Brně, Gastrolab v Děčíně, v Kraslicích… a spousty 
dalších), mimo to jsou sami realizátorem soutěže Žatecký Cup (pro školy z celé ČR)- loni už proběhl 11. ročník, pod záštitou 
hejtmana. V nejbližší budoucnosti by rádi realizovali Den otevřených dveří (9.12.). Pokud by to nedopadlo prezenčně, budou mít 
připravenou online virtuální prohlídku školy – bude k dispozici jak pro kariérové poradce, tak žáky zhruba od poloviny listopadu. 
Veškeré informace jsou uvedeny na webových stránkách školy, také na Facebooku či Instagramu. 

Poté si vzal slovo opět p. Ryšavý. Účastníkům sdělil důležité informace týkající se prezentací – především to, kde je najdou a 
jakým způsobem budou rozeslány. Snažil se předat slovo dalším, ale buď nebyli přítomni, či byly technické problémy s 
připojením. 

Další na řadě byla Mgr. Eva Povová, z VOŠ, OA, SPGŠ a SZŠ Most. Představila jejich školu, která je páteřní školou ÚK. Pod 
jedním vedením jsou tři školy. Oborů mají opravdu hodně, zaslali informační listy s informacemi o každém z nich. Na Obchodní 
akademii mají dva obory – Obchodní akademii a Ekonomické lyceum. Obchodní akademie je úspěšná např. v soutěžích o 
fiktivních firmách – žáci se snaží prezentovat nějakou svou fiktivní firmu a fungují v ní, jako kdyby reálně podnikali. To je asi 
nejzajímavější. Na Pedagogické škole je velký zájem o pedagogické obory – jak o obor Předškolní a mimoškolní pedagogika, tak 
o Pedagogické lyceum. Protože je velký převis zájemců, vedení školy se rozhodlo, že v případě oboru Předškolní a mimoškolní 
pedagogika se bude ověřovat talent. Ne v pravém smyslu (nejsou uměleckou školou). Kromě důležitostí testů z ČJ a M se bude 
ověřovat talent z HV, VV a TV. Na webu školy jsou videa, na kterých učitelé demonstrují, co by žáci měli u talentových zkoušek 
umět. Podle slov pí. Povové se ale nejedná o nic náročného, by žáci nemohli zvládnout. Váha talentových testů je 15%. Veškeré 
informace k nim jsou uveřejněny na webových stránkách školy. Na dotaz, zda se přihlášky podávají klasicky do 1.3., reagovala, 
že ano, protože se nejedná o talentové zkoušky klasické, u kterých se přihlášky podávají dříve. U zdravotní školy nabízejí oborů 
více.  

 

 

 



Obor Masér sportovní a rekondiční se změnil na Masér ve zdravotnictví (uplatnění ve zdravotnických a rehabilitačních 
zařízeních), obor Praktická sestra – díky aktuální situaci mají otevřeny 3 třídy (65 dětí), obor Zdravotnické lyceum – to obsahuje 
zdravotnickou přípravu spíše teoretického rázu (nemají tolik praxe), obor Sociální činnost – žák bude po absolvování působit v 
sociálních službách (velké množství praxe), žáci chodí na praxe od 2. ročníků, v 1. ročníku na exkurze. Posledním oborem je obor 
Ošetřovatel – to je jediný obor, který je nematuritní, je pouze tříletý, je poměrně naplňován – i těmi, kteří se přihlásí na maturitní 
obory, ale již v 1. ročníku zjistí, že na něj nestačí. Je ukončen profesní zkouškou. Dále se zmínila o Dnech otevřených dveří (9.12. 
a 11.1., v odpoledních hodinách, na obou budovách školy) – ty jsou pro rozhodování žáků klíčové – školu navštívit a vše vidět, 
zeptat se na vše, co je zajímá a dle toho se pak rozhodnout. Bonusem pro všechny žáky je to, že jim poskytují licence Microsoft 
Office (nyní distančně přes Microsoft Teams). Díky vyšší škole a třem zmiňovaným školám mají kolem 1700 studentů a fungují 
distančně bez problémů. Dalším bonusem je Erasmus Plus, kdy spolupracují s organizacemi v zahraničí (např. Irsko, Španělsko, 
Litva, Německo, Holandsko, Malta). Přes Krajskou zdravotní a Ústecký kraj jsou žákům poskytována stipendia. Škola také 
pořádá přípravné kurzy na příjímačky pro deváťáky, které jsou velmi oblíbené. Trvají 5 týdnů, po dvou vyučovacích hodinách z 
M a ČJ. Přihlášky jsou na webu www.vos-sosmost.cz, kromě toho mají také Facebook a Instagram. Poskytla i prostor pro dotazy 
– nikdo nereagoval. 

Dalšího slova se ujal p. Jiří Marhold, ředitel Gymnázia a SOŠ v Podbořanech. Ve své prezentaci se soustředil pouze na vypíchnutí 
nových a důležitých informací. Jsou také jednou z páteřních škol ÚK, v současné době mají cca 550 žáků, něco přes 100 
zaměstnanců. V areálu mají jak školu, tak Domov mládeže, školní jídelnu a veškeré další vybavení jako jsou dílny pro odborný 
výcvik. Nabízejí 18 studijních oborů, dělí je na technické, gastronomické, službové. Tím, že mají i Gymnázium, nabízejí je všem 
žákům od 5. do 9. tříd. Nástavbové obory pak nabízejí absolventům učebních oborů nejen z jejich školy, ale i z jiných škol. Mají 
osmileté Gymnázium a studijní obory s maturitní zkouškou – kategorie H i kategorie E pro žáky 7. a 8. tříd. Kromě toho nabízejí i 
nástavbové studium, studentům je umožněno studium za pomoci IVP (uznávají i předchozí studium). Byť je areál školy stranou 
od hlavních komunikací, je velmi dobře dostupný. V maximální možné míře se snaží provázat teorii i praxi (žáci mohou praxi 
vykonávat v místě bydliště, v dohodnuté firmě i ve škole). Pro kuchaře a číšníky mají uplatnění ve školní jídelně, cukráři mají 
svou vlastní cukrárnu s prodejnou, která je otevřena i veřejnosti, prodavači prodávají ve školní kantýně. Instalatéři a elektrikáři se 
podílejí na údržbě školy, stejně jako malíři a natěrači. Automechanici a opraváři zemědělských strojů se starají o školní techniku 
a ve spolupráci s farmáři i o školní pozemky. Praxe mimo školu je možná jen tehdy, pokud se smluvní partner zaváže k úplnému 
plnění ŠVP v oblasti odborného výcviku. Jako benefity jsou žákům nabízena stipendia, ŘP, svářečské průkazy, nově osvědčení na 
vysokozdvižné vozíky. Žáci, kteří si to zaslouží, se mohou zapojit do projektové činnosti a v rámci ní i zahraniční spolupráce 
vycestovat i do zahraničí. Aktuálně spolupracují se Slovenskem, Polskem, Německem, v portfoliu měli Maďarsko a nyní jednají s 
partnerem ze Španělska. Co se týče volnočasových aktivit, nabízejí je jak ve škole, tak na Domově mládeže – pokrývají celé 
spektrum – od sportovních, vzdělávacích, přes technické a umělecké. Spolupracují i se základními školami (např. v kroužku 
robotika se jedná o spolupráci ZŠ a 2. ročníku oboru Elektrotechnika – zúčastnili se krajské soutěže škol, zvítězili a získali 
zajímavou finanční odměnu pro školu). Zmínil problémy, které škola měla, když mezi jejími žáky byli žáci z výchovných ústavů 
v okolí – to se změnilo po zavedení dalšího kritéria k výběru uchazeče – známky z chování. Za pomoci dotace z ÚK 
zrekonstruovali školní a cvičnou kuchyni (26 mil.), odborné učebny na gymnáziu – např. laboratoř chemie, učebnu biologie, 
společnou učebnu fyziky a chemie. Vzhledem k současné epidemiologické situaci nebudou nyní vyhlašovat Den otevřených 
dveří, ale uchazečům i jejich rodičům nabízejí návštěvu školy kdykoli, po telefonické domluvě.Zároveň se rozhodli pro online 
náborové nástroje, mají redakční tým, který se na jejich přípravě bude podílet a doufají, že osloví široké spektrum uchazečů a 
jejich rodičů. Vyzval k otázkám – nikdo nereagoval. 

Pan Ryšavý konstatoval, že se jednalo o poslední z avizovaných prezentací. Dal ale ještě prostor pí. Renatě Janků z největší 
průmyslové zóny v okolí – Triangle – aby se s ostatními podělila o nějaké zajímavé informace.  Od loňského roku se v Zóně nic 
moc nezměnilo, pouze jako všichni ostatní mají problémy v souvislosti se současnou epidemiologickou situací (finance, aktivity). 
Zpracovali nový propagační materiál pro žáky ZŠ kvůli podpoře technických oborů a řemesel v regionu. Brožury budou vytištěny 
během 2-3 týdnů, poté proběhne distribuce do škol (především partnerských). 

K chatu se připojila i pí. Říhová z ÚP v Lounech, ale po vyzvání k předání informací – měla problémy s technickým připojením. 
V rámci chatu však proběhla informace o Atlasech školství – někteří je již dostali, ostatním budou distribuovány v nejbližší době. 

Pan Ryšavý následně vyzval všechny zúčastněné ještě k diskuzi. 

Paní Hnízdilová ze ZŠ Jižní v Žatci se přihlásila s dotazem týkajícím se stipendií – dočetla se, že Ústecký kraj letos žádná 
stipendia nevypisuje – tzn. stipendia se týkají pouze žáků, kteří na střední škole už jsou? 

Paní Vávrová z ESOZ: Kritéria jsou nastavena pro každý školní rok, žáci nesmí neprospívat a mít sníženou známku chování, k 
vyhodnocování dochází po půl roce. Není to tak, že žáci nastoupí a hned dostanou stipendium, např. u oboru týkajícího se 
zdravotních sester dostávají stipendium až od 3. ročníku, poté, co se upíšou Krajské zdravotní. Nyní se to hodně redukuje 
vzhledem k situaci, je to pozastavené, zatím však nejsou daná žádná upřesnění. Stipendia jsou navíc pouze pro obory, které 
podporuje ÚK. 

 

 

 



Paní Hnízdilová - každý rok měli seznam oborů, u kterých žáci mohou žádat o stipendia (např. Elektrikář, Zedník), letos to 
vypadá, že to nebude u žádného oboru.nProto se ptá, jestli ta informace je pravdivá nebo se to dočetla špatně. 

Tu informaci nikdo nemá. 

Zapsáno pro dotaz na KAP – informaci přepošleme. 

Další dotazy nebyly, p. Ryšavý poděkoval všem za účast na této online diskuzi.  

 

Seminář Odpovědnost pedagogických pracovníků 3.11.2020 

Čas: 13 - 17 hod. 

Místo: Distanční forma - Google Meet 

Lektor: PaedDr. et Mgr. Jan KOBLIHA 

Anotace:  

Cílem semináře je seznámit účastníky kurzu s odpovědností pedagogických pracovníků při výkonu přímé i související 
pedagogické činnosti. 

Jaký je pohled veřejnosti na učitele? Co všechno očekává? Tak např. všeobecný přehled, znalost oboru, didaktické znalosti a 
dovednosti, schopnost motivovat, schopnost improvizovat, respekt, autoritu, dobrý vztah k žákům, trpělivost, komunikační 
dovednosti, praktické zkušenosti, organizační dovednosti, tvůrčí přístup.a spoustu dalších. Těch požadavků je opravdu hodně. V 
současné době je potlačována metodika, což je velký problém. Pak i velké odborné znalosti se minou účinkem, pokud učitel neví, 
jak je žákovi předat. Rovněž úloha rodiny je podceňována. A jaká je jeho odměna? Špatná spolupráce s rodiči, syndrom vyhoření, 
přílišná administrativa, předimenzované učební plány, nízká autorita, deprese, psychická náročnost, špatné podmínky pro 
vyučování, nízké finanční ohodnocení atd. 

A kdo je pedagogický pracovník? Osoba vykonávající přímou pedagogickou činnost. Konkrétní rozsah přímé pedagogické 
činnosti upravuje Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení přímé vyučování činnosti, ve znění pozdějších předpisů (je to např. 
učitel, pedagog v zařízení DVPP, vychovatel, speciální pedagog, psycholog, pedagog volného času, asistent pedagoga, vedoucí 
pedagogický pracovník, metodik prevence v PPP). Jeho předpoklady jsou plná způsobilost k právním úkonům, odborná 
způsobilost pro výkon přímé pedagogické činnosti, bezúhonnost, zdravotní způsobilost, prokázaná znalost českého jazyka /pokud 
nepodléhá výjimce. Kromě přímé pedagogické činnosti vykonává i související pedagogickou činnost (příprava na vyučování, 
příprava pomůcek, hodnocení prací žáků, dozor nad žáky, účast na pedagogických radách, péče o kabinety, knihovny, studium, 
DVPP). 

Část semináře byla věnovaná kazuistice týkající se přímé i nepřímé pedagogické činnosti – a z toho vyplývajících potřeb - na co 
je třeba dát si pozor, co podléhá zákonům a jednotlivým paragrafům, kde a čím se může pedagog provinit. Co vše může způsobit 
zažalování a následné odsouzení – a to jak ředitelů MŠ, ZŠ, tak ostatních pedagogických pracovníků. 

Bezúhonnost pedagogických pracovníků je vyžadovaná jak zákonem, tak společenským zájmem (jsou to osoby, které mají přímý 
vliv na výchovu a vzdělávání dětí a mládeže). Bezúhonný jedinec je ten, kdo nebyl pravomocně odsouzen – jak za úmyslný 
trestní čin, tak za nedbalostní – vždy v souvislosti s pedagogickou činností. Bezúhonnost se prokazuje jak před vznikem 
pracovně-právního vztahu (výpis z evidence trestního rejstříku – ne starší jak 3 měs.), i v případě prací mimo pracovní poměr 
(zastupování nepřítomného pedagogického pracovníka z důvodu pracovní neschopnosti). Doporučení pro ředitele – pokud k 
zastupování používá vždy tu samou osobu a uzavírá s ním DPP nebo DPČ, výpis stačí předložit před uzavřením první dohody. 

Došlo k doplnění ve Školském zákoně – především změny týkající se §21 (práva žáků a jejich zák. zástupců), § 22 (povinnosti 
výše uvedených). Byly přidány § 21a (práva pedag. pracovníků), § 22 b (povinnosti pedag. pracovníků) a doplněn § 31 (doplnění 
o postup v případě zvláště závažných porušení povinností stanovených zákonem). Cílem této nové právní úpravy je mimo jiné 
reagovat na některé situace spojené se šikanou a násilím ve školách, zajištění lepší ochrany žáků před fyzickými a psychickými 
útoky a zlepšení ochrany pedag. pracovníků. Byla zmíněna práva PP při výkonu pedag. činnosti vycházející ze Zákoníku práce – 
zjm. ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Případné stížnosti má zaměstnavatel povinnost projednat, a to jak s 
odborovou organizací, tak se zástupcem pro oblast BOZP (přestupky na úseku BOZP jsou postižitelné dle zák. 251/2005 Sb., o 
inspekci práce). Školský zákon by měl akcentovat právo na ochranu před fyzickým násilím a psychickým tlakem – např. vhodnou 
organizací vzdělávání, dobrým rozvržením pracovní doby, dostatečným personálním zabezpečením všech činností, ve vztahu k 
žákům např. vhodným využíváním preventivních nástrojů, výchovných opatření a nově např. povinným vyloučením žáků. 
Pedagogický pracovník má právo na nestranné hodnocení neovlivněné emocemi, spravedlivé hodnocení s ohledem na okolnosti a 
prostředí, má právo se bránit proti nespravedlivému rozhodnutí dle Zákoníku práce. Také má právo na ochranu před neodborným 



zasahováním do výkonu pedag. činnosti (to lze pouze zákonnými prostředky, např. podle § 11 ZP) či prostřednictvím vedoucích 
pracovníků nebo kontrolního orgánů (např. ČŠI). Nekompetentním pro stanovování kritérií může být např. zřizovatel 
(kompetenci má pouze ředitel zařízení). 

 

Velký prostor byl věnován i povinnostem pedag. pracovníků vycházejícím ze ZP. Lektor se věnoval i problémům, které mohou 
nastat při výkonu pedag. činnosti v souladu se zásadami a cíli vzdělávání vzhledem k ust. § 2 Školského zákona. Byl zdůrazněn 
především výkon pedag. činnosti v duchu vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti všech 
účastníků vzdělávání. Další problémy mohou nastat s respektováním a ochranou práv dítěte podle ust. § 21 ŠZ. Velký důraz je 
kladen na ochranu bezpečí a zdraví dětí, na předcházení rizikům (např. dodržování max. počtu žáků ve třídě, pravidla pedag. 
dohledu, prevence rizikového chování, vytváření bezpečného prostředí, předcházení šikany aj.). Stěžejní roli a zodpovědnost nese 
ředitel, který však může pověřit i někoho z pedag. pracovníků. 

Učitelské povolání patří z hlediska psychické zátěže mezi nejnáročnější. Učitelé jsou vystavování nejrůznějším formám emočních 
situací, které mohou vést až k syndromu vyhoření. 

Velmi závažným problémem jsou tzv. přestupky. Jsou to škodlivé protiprávní činy, které jsou v rozporu s právní normou. Podle 
zák. č. 251/2016 se fyzická osoba dopustí přestupku při ublížení na zdraví někomu jinému, při ublížení na cti, když někoho urazí 
nebo zesměšní, či úmyslně naruší občanské soužití (vyhrožování újmou na zdraví, nepravdivé obvinění z přestupku, schválnosti, 
jiné hrubé jednání). Ve školství se jedná o případy, kdy fyzická osoba /zákonný zástupce nepřihlásí dítě k zápisu k povinné školní 
docházce, zanedbává péči o povinnou školní docházku žáka nebo o povinné předškolní vzdělávání dítěte nebo nepřihlásí dítě k 
povinnému předškolnímu vzdělávání – vše řeší ust. § 182a zákona č. 561/2004 Sb. Za tyto prohřešky je možné uložit pokutu do 
výše 5 000,-Kč. Možnost uložit pokutu až do výše 50 000,-Kč je za nepřijetí či nesplnění opatření k odstranění nedostatků 
zjištěných při inspekční činnosti (ČŠI – projednává na 1.st.). Možnost uložit pokutu až do výše 500 000,-Kč je za porušení 
mlčenlivosti o informacích veřejně nepřístupných (MŠMT – projednává na 1.st.) Ještě rozeznáváme i přestupek podle zák. 
359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí – tím může být ponechání dítěte bez dozoru přiměřeného věku a tím vystavení 
nebezpečí vážné újmy na zdraví dítěte, či toho, že dítě někomu jinému způsobí újmu na zdraví nebo škodu na cizím majetku. 
Přestupkem je také použití nepřiměřeného výchovného prostředku či omezení. 

Dalším bodem byla trestní odpovědnost – podle §273 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb. – týká se těch, kteří z nedbalosti způsobí 
obecné nebezpečí tím, že vydají lidi v nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví nebo cizí majetek v nebezpečí škody velkého 
rozsahu (požár, povodeň, výbuch) – hrozí trest odnětí svobody až na 2 roky nebo zákaz činnosti. 

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí – škola je povinna bezprostředně oznámit OÚ s rozšířenou působností 
podezření z poškozování zájmu dítěte. Sociálně právní ochrana dětí se také vztahuje na děti, jejichž rodiče zemřeli, neplní 
povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti nebo nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské zodpovědnosti. 
Další děti vyžadující SPO – ty, které zanedbávají školní docházku, požívají alkohol nebo návykové látky, živí se prostitucí, 
spáchaly trestný čin, opakovaně páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití, které se opakovaně dopouštějí útěku od 
rodičů/pěstounů, jsou ohrožované násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za jejich výchovu aj. Škola má 
povinnost bezodkladně oznámit tuto skutečnost, pokud se jedná o podezření ohledně poškozování zájmu dítěte, jinak hrozí 
správní pokuta. Oznamovací povinnost je vztažena na dva případy – nepřekažení trestného činu a neoznámení trestného činu. K 
trestním činům týkajících se dětí a mladistvých patří např. znásilnění, pohlavní zneužití, týrání svěřené osoby, zneužití dítěte k 
výrobě pornografie. Pedagogy je nutné upozornit zjm. na oznamovací povinnost k trestnému činu týrání svěřené osoby. 

Obecná odpovědnost za škodu – upravena zákonem č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku – každý je povinen počínat si při svém 
konání tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo vlastnictví jiného. Předpokládaný vznik – zavinění, 
porušení právní povinnosti, vznik škody nebo existence příčinné souvislosti mezi porušením právní povinnosti a vznikem škody. 

Co by mělo být úlohou školy? Od počátku školní docházky vést žáky k odpovědnosti za svůj vlastní život a své zdraví – mít vše 
zapracované ve školním řádu. 

Jaké jsou povinnosti školy? Vyhodnocovat a předcházet možným rizikům, která by mohla ohrožovat životy a zdraví žáků, 
vyhledávat a odstraňovat rizika, předávat žákům informace o nich, upozorňovat na chyby, zajistit jejich poučení a předat jim 
instrukce o možnostech ohrožení zdraví a bezpečnosti. Je doporučeno vypracovat si vzory poučení, která se se žáky proberou 
před některými akcemi, příp. v jejich průběhu. K hlavním rizikům patří nebezpečí ze strany spolužáků, neznámých lidí, pravidla 
bezpečného pohybu po komunikacích, zacházení s neznámými předměty, pravidla pohybu v tělocvičně, dílnách a jiných 
specializovaných učebnách. 

Byla probírána odpovědnost za škodu, osoby za ni zodpovědné, jednotlivé okolnosti, které se posuzují. 

Škoda způsobená nezletilým, plus paragrafy, které se vztahují k této skutečnosti, škoda způsobená svěřenou osobou a varianty 
této odpovědnosti byly dalším bodem semináře. Byla zmíněna odpovědnost podle Zákoníku práce a s tím souvisejícími pojmy, 



odpovědnost škol a školských zařízení za škodu způsobenou žákům. Dle zákona č. 561/2004 Sb.  pokud je škola, školské zařízení 
činností, kterou vykonává právnická osoba, nese vždy odpovědnost za škodu; v případě, že škola nemá právní subjektivitu 
(zřizovatelem je MOCR, MSPR, MVCR), za škodu odpovídá jejich zřizovatel. Učitel za škodu  sám bezprostředně neodpovídá, 
pouze v případě, že by ji sám způsobil. 

Lektor průběžně prokládal svůj výklad velmi zajímavými kazuistikami, díky kterým bylo víc než zřetelné vše, o čem byla teorie. 
Všichni účastníci si seminář opravdu užili – díky panu doktorovi Koblihovi získali spoustu cenných informací a rad. 

 

Seminář Jak nevyhořet I 4.11.2020 

Seminář se konal dne 4.11.2020 od 13 - 17:00 hod, distanční formou. 

Tématem semináře: je prevence syndromu vyhoření - teoreticky i prakticky seznámit pedagogy s možnostmi prevence vůči 
nejrůznějším škodlivým vlivům, které se objevují ve školním prostředí vlivem dlouhodobého pobývání v situacích, které jsou 
emocionálně náročné a které mohou vést k tělesnému, citovému a duševnímu vyčerpání pedagoga. Obsah interaktivního semináře 
se zaměřuje na pracovní zátěže ve školním prostředí a psychohygienická doporučení - úprava životního stylu, efektivní zacházení 
s časem, řešení případových situací, osvojení si postupů a technik: jak správně relaxovat, odpočívat včetně nácviku jednoduchých 
relaxačních technik. Závěrečná část semináře se zabývá vytvářením vhodného pedagogického a pracovního prostředí školy – 
individuální strategie řešení krizových a stresových situací ve vztahu ke kolegům, principy komunikace a spolupráce v učitelském 
sboru, pravidla chování mezi kolegy ve škole. 

Anotace:  

Jaké jsou postupy, které pomáhají udržovat radost v profesi učitele? 

Většina učitelů má svoji práci velmi ráda a má ráda také svoje žáky. Učitelé však potřebují oporu v náročné práci a pomoc při 
hledání pozitivních aspektů pedagogické práce. Vlivem dlouhodobého pobývání v situacích, které jsou emocionálně náročné, 
dochází u některých z nich k tělesnému, citovému a duševnímu vyčerpání. Vyhoření postihuje právě lidi, kteří vstupují do 
zaměstnání s velkou mírou nadšení, jsou velmi motivováni a očekávají, že práce bude smyslem jejich života. 

Tento seminář chce nabídnout učitelům modely chování, které pedagogům umožní radovat se z vlastní práce a svoje nadšení 
přenášet i na žáky. 

K realizaci tohoto semináře došlo na základě podnětů z řad pedagogů. Vzhledem k aktuální hygienicko-epidemiologické situaci 
byla prezenční forma nahrazena formou distanční, přes onlinovou platformu Zoom. Vzhledem k akreditovanému 8 hodinovému 
programu byl seminář rozdělen na dvě části – vždy po 4 hodinách. 

První část byla úvodní, zaměřená především na teorii, i když s přesahy do praktických příkladů. 

Na úvod dostali účastníci tzv. „anti Alzheimerovu rozcvičku“ – nácvik soustředěnosti  a tzv. „schopnosti uvidět“ v rámci různých 
obrázků.  

Následovala další pasáž, tentokrát už věnovaná stresu, stresovým situacím, dlouhodobému a krátkodobému stresu – především 
zaměřená na oblast školství. Byl zmíněn tzv. dobrý stres, který je dobrý na stimulaci organismu (např. hospitace, zkoušky na 
škole), který se projevuje např. bušením srdce, třesem rukou. Pokud by však takový stres byl dlouhodobý, dochází k obranným 
psychosomatickým projevům.  

Odolnost organismu závisí i na pohlaví (ženy jsou víc stresované, emočně labilní). Co je to vlastně stres? Jedná se o 
nespecifickou reakci na psychickou nebo fyzickou zátěž; při opakování využíváme obranné mechanismy. Byly zmíněny 
jednotlivé stresory vedoucí ke stresu – jak fyzikálně-chemické, tak úkolové, myšlenkové i sociální (např. současná situace 
omezené komunikace s ostatními lidmi). 

Symptomy rozlišujeme jak psychické, tak komunikační a fyzické. Pedagogové se měli zamyslet nad jednotlivými typy. Psychické 
– nesoustředěnost, roztěkanost, vysoká chybovost, zapomínání,  ztráta motivace, sklíčenost, melancholie, častá změna nálad, 
nechuť, lhostejnost k práci, negativní postoj k sobě, práci, únik do fantazií, pocit bezmoci, popudlivost, agresivita, nespokojenost, 
pocit nedostatku uznání, izolace. Vztahy mezi lidmi (komunikační) – hádavost, konfliktnost, podráždění, úbytek angažovanosti, 
snahy pomáhat, nevnímání smysluplnosti, omezení kontaktů na nejmenší možnou mez, přibývání konfliktů v domácím prostředí, 
nedostatečná příprava v rámci výkonu práce. Tělesné (fyzické) – poruchy chuti k jídlu - hubnutí, tloustnutí, nespavost, bolest 
hlavy, břicha, závratě, třes rukou, tiky, poruchy spánku, náchylnost k nemocem – špatná imunita, potíže v oblasti srdeční činnosti 
(arytmie), potíže s dýcháním, rychlá únava, vyčerpání, únavový syndrom, svalové napětí – bolesti zad, nohou, hlavy. 

 



 

Lektorka upozornila na nutnost spánkové hygieny - co dělat, aby člověk rychle usnul, neměl problémy s usínáním. Co dělat, když 
problémy nastanou, čemu věnovat pozornost, co je už varovným signálem. 

Další prostor byl věnován myšlenkovým vzorcům. Ty byly předloženy pedagogům v rámci antistresového programu od C. 
Henniga a G. Kellera. Jsou to vzorce, které nás svým způsobem limitují a mohou mít vliv na vznik stresu. Leckteré z nich nás 
provázejí již od dětství. Vše je otázkou nastavení priorit. 

Fyzické příčiny stresu – nezdravý způsob života (alkohol, kouření, přejídání se, typ stravy, nedostatek fyzické aktivity – sport), 
hluk, umělé osvětlení, špatná kooperace v práci mezi kolegy, špatné vztahy v kolektivu… Došlo k vytipování toho, co stresuje 
pedagogy a náhled na to, jak to změnit, jak se bránit stresovým faktorům. Společenské příčiny – chybějící ocenění, znevažování. 

Dalším důležitým bodem vedoucím ke stresu je ztráta ideálu, workholismus, neschopnost říkat ne. 

Následoval test – Jsem workoholik? – test rizika závislosti na práci od prof. Robinsona. Proběhla diskuse nad jednotlivými body 
testu, bylo dáno doporučení pro prevenci stresu. 

Zvládání stresu – připodobnění k sekcím stolu – A = vše nezbytné, co je nutné zvládnout, B= vše, co je méně důležité, ale měli 
bychom si na to udělat čas, C= kdybychom náhodou ještě měli čas, uděláme to,  D = když to neuděláme, vůbec nic se nestane 
(může přijít do koše). Jedná se o nastavení priorit v rámci dne. Je důležitá organizace práce v zaměstnání i doma. Po práci 
bychom si měli plánovat max. 2 činnosti, pak event. něco nečekaného, co by se event. zvládlo. 

Fáze syndromu vyhoření – nadšení, stagnace, frustrace, apatie – byly přirovnávány ke kopci – spodní část je široká, zelená, 
barevná – venku svítí sluníčko, rostou stromy, nádherná krajina čišící energií = nadšení, děláme věci s láskou, nemáme problémy 
cokoli dělat. Druhá část – něco není zelené, jiný odstín barvy, zóna červená – agresivní, vzbuzující první nechuť organismu – 
něco začíná dráždit, dochází ke stagnaci, organismus se začíná bránit, ale ještě tomu nevěnujeme pozornost. Další zóna je 
bezbarvá, dochází k panice, frustraci. Mohou se bez povšimnutí vytvářet psychosomatické změny – bolest hlavy, nohou, břicha, 
nechutenství nebo naopak velký hlad. Tyto signály nechceme vidět nebo je něčím potlačujeme. Pokud si na paniku zvykneme, 
další zónou je barva modrá (barva ledu) – dochází k fází apatie – nebaví nás to, přežíváme (z pohledu myšlenek). Poslední fází je 
špička kopce – syndrom vyhoření – dochází ke kolapsu těla, dostáváme se do rukou lékařů. 

Učitelům byl předán na vypracování doma test/dotazník týkající se stresu. 

Seminář byl velmi zajímavý, hodně interaktivní, se spoustou zajímavých informací a podnětů. 

 

Seminář Jak nevyhořet II 9.11.2020 

Seminář se konal online formou dne 9.11.20 od 13 - 17 hod. 

Tématem semináře: je prevence syndromu vyhoření - teoreticky i prakticky seznámit pedagogy s možnostmi prevence vůči 
nejrůznějším škodlivým vlivům, které se objevují ve školním prostředí vlivem dlouhodobého pobývání v situacích, které jsou 
emocionálně náročné a které mohou vést k tělesnému, citovému a duševnímu vyčerpání pedagoga. Obsah interaktivního semináře 
se zaměřuje na pracovní zátěže ve školním prostředí a psychohygienická doporučení - úprava životního stylu, efektivní zacházení 
s časem, řešení případových situací, osvojení si postupů a technik: jak správně relaxovat, odpočívat včetně nácviku jednoduchých 
relaxačních technik. Závěrečná část semináře se zabývá vytvářením vhodného pedagogického a pracovního prostředí školy – 
individuální strategie řešení krizových a stresových situací ve vztahu ke kolegům, principy komunikace a spolupráce v učitelském 
sboru, pravidla chování mezi kolegy ve škole. 

Anotace:  

Jaké jsou postupy, které pomáhají udržovat radost v profesi učitele? 

Většina učitelů má svoji práci velmi ráda a má ráda také svoje žáky. Učitelé však potřebují oporu v náročné práci a pomoc při 
hledání pozitivních aspektů pedagogické práce. Vlivem dlouhodobého pobývání v situacích, které jsou emocionálně náročné, 
dochází u některých z nich k tělesnému, citovému a duševnímu vyčerpání. Vyhoření postihuje právě lidi, kteří vstupují do 
zaměstnání s velkou mírou nadšení, jsou velmi motivováni a očekávají, že práce bude smyslem jejich života. 

Tento seminář chce nabídnout učitelům modely chování, které pedagogům umožní radovat se z vlastní práce a svoje nadšení 
přenášet i na žáky. 

 

  



 

Tato druhá část semináře byla zaměřena na to, co máme pro sebe udělat, abychom byli v pohodě a nepodléhali stresovým 
situacím okolo nás. 

Začátek byl věnován vyhodnocení testu z minule (aktuální míra stresu). Z toho vyplynuly závěry – co můžeme udělat sami pro 
sebe, abychom něco změnili, s čím nám může pomoci naše okolí a na čem poznáme, že se situace změnila. Tyto tři otázky 
(koučovací) se dají kdykoli použít v rámci sebekoučinku. 

Jak se syndromu vyhoření vyvarovat? Můžeme např. změnit iracionální myšlenkové vzorce (účastníci si vyplnili test) – vyrovnat 
se s nároky kladenými na nás. Je třeba se zamyslet, zda nám to něco stojí za to – udělat si rozbor plusů, mínusů a dle toho dojít k 
rozhodnutí.  

Důležité je zvyšovat si např. pracovní kvalifikaci, jít za nějakým výsledkem, zlepšovat komunikaci v pracovním kolektivu, zlepšit 
soukromé vztahy. Problémem může být přenášení starostí z práce domů. Důležitá je komunikace, orientace na budoucnost, 
organizace na času, vedení fyzicky zdravějšího způsobu života. Vliv má také rodina – co je zvykem, se většinou přenáší na další 
generace. 

Byla zdůrazněna správná organizace času – jak aktivity, tak spánku. Opět v rámci interaktivity byl dán účastníkům test a určitý 
prostor byl věnován i jeho vyhodnocení. Bylo doporučeno, abychom si stanovovali denní priority (vytvářeli denní plán). Po 
příchodu z práce domů je potřeba si rozdělit čas následovně – 60% pro nutné, plánované činnosti, 20% pro nečekané aktivity 
(např. návštěva), 20% spontánní přestávky. Je potřeba brát v úvahu i osobní denní rytmus (skřivan, sova).  

První denní výkonnost je mezi 9-11 hod., pak výkonnost klesá, druhá denní výkonnost je mezi15-18 hod., v cca 21-22 hod. je čas 
spánku. Ale vše se liší člověk od člověka. Je to i otázka doby, kdy jíme, kdy se věnujeme různým aktivitám. Byl zmíněn 
harmonogram dne a týdne, činnostní harmonogram. 

Měli bychom si všímat reakcí těla – např. zíváme, máme si jít lehnout. Těžké úkoly je potřeba nasměrovat do období největší 
výkonnosti. Co se týče např. managementu řídících složek – je třeba vymezit dobu pro telefonování, dobu pro vyřizování různých 
aktivit. 

Je třeba začleňovat přestávku po 90 min. činnosti. Příznaky únavy – zívání, kručení v žaludku, chuť na cigaretu, malé jídlo, 
vzdychání, potřeba si povídat – stačí 10 minutová pauza (v té se věnovat sám sobě – relaxaci). Jinak hrozí vyčerpání. Po příchodu 
z práce 20 min. odpočinek, teprve poté další práce doma. 

Důležité je všímat si sám sebe – jak sami sebe vnímáme, co s námi dělá, když jsme přetažení, co nám pomůže. Při únavě dochází 
k chybám, konfliktům. Nutná změna myšlení – otázka, zda to opravdu musíme dělat. Podstatná je změna chování – pokud se však 
pro ni rozhodneme, musíme to udělat hned, změnit svůj životní styl. Ne ve stylu musíme, ale chceme, máme to v plánu, těšíme se 
na to. 

Spánková hygiena – pravidelně chodit spát, pravidelně vstávat. Přes den spíš odpočívat, než spát. Před spaním se nepřejídat, 
cvičit, omezit hypnotika, nekouřit, postel používat hlavně kvůli spánku. Nepřemýšlet před spaním, neplánovat. Důležité je 
větrání, klid. Vymalovat ložnici klidnými barvami (ne červená, agresivní). 

Naučit se říkat NE. A to i u neohlášené návštěvy. Byly dány příklady z praxe. Je třeba otevřeně vyjadřovat svoje pocity – co se 
nám líbí, nelíbí, co nám vadí..  Vyhnout se negativním myšlenkám, doplňovat energii (scházet se s příjemnými lidi, kteří nám 
energii vrátí), zajímat se o své zdraví, využívat nabídek pomoci. 

Diskuze nad rozvržením pracovního času (týdně 40 – 42 hod.) – to samé by mělo být i pro rodinu (40-42 hod.), spánek 56 hod. (8 
hod. denně), 28 hod. by mělo přijít na koníčky, zábavu, kulturu. 

Velmi důležitá je péče o sebe – zamyšlení, diskuze a test – jakými způsoby můžeme o sebe pečovat, abychom byli šťastnější?  

Bylo zmíněno desatero strategií odbourávajících stres – 1) snížit příliš vysokých ideálů, 2) nepropadat syndromu pomocníka 
(nadměrná identifikace s potřebami ostatních lidí, přebírání zodpovědnosti), 3) naučit se říkat NE, 4) stanovení priorit, 5) dělání 
přestávek, 6) otevřené vyjadřování svých pocitů, 7) hledat emocionální podporu (např. u kolegů), 8) vyvarovat se negativního 
myšlení, 9) předcházet výukovým problémům (dobrá příprava vyučování, střídání aktivizujících forem práce, využívání 
odlehčení výuky), 10) v kritických situacích zachovat rozvahu. 

Souhrnně – mluvit o potížích, dělat si radost, uvolňovat se smíchem, cvičit, umět říkat NE, být tvořiví, plánovat, stanovovat si 
priority, být optimističtí, laskaví, umět se pohladit. 

Následoval test na určení schopnosti zvládání stresu, po jeho vyhodnocení se diskutovalo nad výsledky. Účastníci získali nejen 
množství zajímavých informací, ale také materiálů vč. nácviků uvolnění od stresu. 



Workshop "Distanční výuka (Skype, Diskord, Google 
Classroom), Učíme se venku " 

Workshop se konal dne 9.11.2020 od 11 hod v ZŠ Lipenec, Lipenec 
119. 

Účastnice prodiskutovaly platformy, které využívají k výuce na 
dálku, prostředí on-line a jakými způsoby řeší distanční vzdělávání 
v jednotlivých školách, třídách, atd. 

ZŠ Lipenec – Discord a Edupage – Mgr. Loulová 

ZŠ a MŠ Liběšice – Google Suite – Classroom, Meet – Mgr. 
Gondeková 

ZŠ a MŠ Tuchořice – Skype – Mgr. Zilcherová 

Novinky z Digibuňky Louny: 

Firma Prusa Research poslala školám smlouvy o spolupráci v rámci 
projektu 3D tisk do výuky. Do projektu je zapojeno 600 škol, které 
obdrží od společnosti Prusa 3D tiskárny, předcházet tomu bude 
jednodenní školení, které se uskuteční po znovuotevření škol a 
zmírnění protiepidemiologických opatřeních. Původní termín 23. 
10. byl zrušen a dohodnut bude nový termín. (M. Gondeková) 

Kraj poslal školám peníze na technické počítačové vybavení. Školy 
se potýkají s náročnou komunikací s KÚ, neboť jejich statistiky 
nejsou aktualizované i přesto, že škola několikrát za rok vyplňuje a 
odevzdává různé údaje a výkazy. Výkazy spolu nejsou propojené. V 
době covidové nikdo na kraji nerespektuje, že i ředitelé mohou být v 
karanténě a popř. i nakaženi nemocí Covid 19, i přesto musí být 
termíny výkazů odevzdány a termíny dodrženy……. 

Školy půjčily žákům výpočetní techniku pro distanční výuku. 

T-mobile prý nabízí sim karty zdarma pro školy na podporu on-line výuky (M. Loulová) 

Spolehlivé firmy na nákup výpočetní techniky – Alza, 24U, Z + M Partner, spol. s.r.o. – Milan Major 734 683 344. Ředitelky 
projednaly způsoby zadávání veřejných zakázek a výběrových řízení (I. Zilcherová). 

Účastnice projednávaly, že v případě, že se v listopadu umožní přístup do škol prvním a druhým ročníkům, jakým způsobem 
budou organizovat další výuku, když v případě malotřídních škol, paní učitelka zároveň učí i další ročníky, jak bude 
organizována školní družina.  

Ověřené, přínosné a fungující projekty pro školy – Sportuj ve škole, Atletika do škol (M. Loulová), Učíme se venku (M. 
Gondeková) www.ucimesevenku.cz  

Pracovní záležitosti – dohody se zaměstnanci pracujícími z domova + odměna za využívání vlastní energie a internetu pro školní 
výuku (např. 500,- Kč/měsíc). 

Setkání bylo velice přínosné a inspirativní po všech stránkách. Účastnice se domluvily pro další pracovní schůzku v prosinci v ZŠ 
a MŠ Tuchořice. 

 

Řídící výbor 19.11.2020 

Hlasování per rollam bylo vyhlášeno dne 11.11.2020 do 19. 11. 2020 do 20:00 hodin v souladu s bodem č. 7 Jednacího řádu, II. 
Část – Hlasování Řídícího výboru MAP2 Podbořansko-Žatecko. 

 

 

 



 

 

 

Řídící výbor MAP2 Podbořansko–Žatecko schvaluje předloženou aktualizaci dokumentu Strategický rámec MAP správního 
obvodu ORP Žatec a ORP Podbořany.  

Řídící výbor MAP2 Podbořansko–Žatecko schvaluje předložený dokument Místní akční plán Podbořansko-Žatecko 2020-2024.  

O návrhu rozhodnutí hlasovalo celkem 16 členů z celkového počtu 27 členů s hlasovacím právem.  

Stav hlasování Schváleno 

Počet členů ŘV celkem 27 

Počet hlasujících členů 16 

Počet kladných hlasů 16 

Počet záporných hlasů 0 

Zdrželo se 0 

Počet neplatných hlasů 0 

Výsledek hlasování per rollam – Nadpoloviční většina členů ŘV MAP2 Podbořansko-Žatecko vyslovila souhlas s předloženými 
návrhy usnesení. Předložená usnesení tak byla schválena. 

 

Metodické posezení učitelů přírodovědného vzdělávání 
17.12.2020 

Metodické posezení učitelů v rámci platformy polytechnického vzdělávání 
se konalo v kavárně Mlsná koza dne 17. 12. 20 v 16,00 hod. 

Anotace metodického setkání 

SCHŮZKY PRACOVNÍCH SKUPIN (polytechnika, rovné příležitosti)  

Seznámení s aktuální dokumentací projektu (aktualizovaný Strategický 
rámec, Místní akční plán vzdělávání). 

Sdílení zkušeností s distanční výukou včetně kombinované výuky prezenční 
a online 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 kombinovaná výuka (prezenční a online), zapojení 
školních asistentů a asistentů pedagoga 

Zapojení do vzdělávacích soutěží (realizovaných většinou online – např. 
Mladý chemik, Mladý ekonom atd.) 

Diskuse na téma plánované environmentální nebo přírodovědné aktivity, 
dotační programy, školní projekty atd.  

Prezentace škol – nejúspěšnější přírodovědné a environmentální programy, 
soutěže, akce, projekty atd. již realizované 

Plánované akce – adaptace s ohledem na mimořádnou situaci 

 



 

 

Spolupráce škol na těchto akcích (např. ZŠ Žatec, nám. 28. října 1019, 
okres Louny, ZŠ Měcholupy, ZŠ Žatec, praktická atd.)  

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

Seznámení s aktualizovanými dokumenty a plány v rámci projektu MAP 2 

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

Závěrečná diskuse účastníků 

Metodické setkání pedagogů za účelem sdílení příkladů dobré praxe se 
uskutečnilo ve čtvrtek 17. 12. 2020 od 16,00 do 18,00 hod v kavárně Mlsná 
koza. 

Závěr 

Neformální metodické setkání bylo opět účastníky hodnoceno jako velmi 
příjemné, efektivní a smysluplné, zejména v této náročné době. 
Problematika distanční výuky, příp. kombinace prezenčního a online 
vyučování, přináší pro učitele velké neznámé a na druhé straně nabízí 
mnoho zajímavých možností, rozhodně představuje výzvu. O takových 
zkušenostech je nezbytné hovořit a vést sofistikovanou diskusi. 

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 naše metodická setkání pozitivně, shodně je pokládají za přínosné, inspirativní a účelné. 

 

 

Exkurze 

V průběhu měsíce října až prosince 2020 proběhla jedna 

exkurze pořádaná v rámci projektu MAP2:  

• 14.12.20 Exkurze Mořský svět Praha 

Více o průběhu exkurzí se můžete dozvědět na webových 

stránkách projektu MAP2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
      
            

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 

  

 
 

 


