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1. Logopedické workshopy pro rodiče – navazující témata 

Cíl: zvýšení informovanosti rodičů dětí v oblasti logopedické prevence a správném přístupu k dětem 

při nácviku řečových dovedností a obecných návyků s tím souvisejících.  

Průběh: v zapojených mateřských školách proběhne v odpoledních hodinách workshop. Doba trvání 

akce je cca 2 hodiny.  

Jedná se o workshopy zaměřené na práci s předškolními dětmi a dále navazující workshopy pro školky, 

které se již ve školním roce 2019/2020 zapojily do aktivity. Rodiče měli možnost zúčastnit se prvního 

kola workshopu s hlavním tématem obecné logopedické prevence. Pro školní rok 2020/2021 bylo 

zpracováno navazující téma v následujícím rozsahu:  

Negativní dopady současnosti na pohybový a řečový vývoj dítěte aneb pohyb jako důležitá součást 
správného vývoje řeči 
 

•        rozdíly mezi dětmi v průběhu generace 

•        jak pozitivně ovlivňovat vývoj dítěte a čeho se vyvarovat 

•        nevědomé chyby ve snaze o podporu motorického vývoje dítěte – všechno má svůj čas a své 
naplánování 

•        nevhodné „pomůcky“, které spíše brzdí 

•        propojení správného pohybu s vývojem řeči  

•        správná stimulace dítěte – příklady, metody 
 

Výstup: informovaní a proškolení rodiče v oblasti logopedické prevence a správném přístupu k dětem 

při nácviku řečových dovedností a obecných návyků s tím souvisejících.  

Přínos pro školu: lepší spolupráce s rodiči, vyšší kvalita logopedické péče v rodině a následné snížení 

počtu logopedických vad u dětí vlivem správného přístupu rodičů. 

Náklady hrazené z projektu MAP: 

∙ Lektorné, dopravné a materiály – 2400 Kč/ zapojená MŠ 
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2. Setkávání ředitelů škol 

Cíl: Síťování regionálních škol, sdílení dobré praxe, vzdělávání pedagogů 

Průběh: Ředitelé a zástupci škol z území se dvakrát až třikrát ročně setkávají. Programem setkání jsou 

odborné přednášky z oblasti pedagogiky a legislativních úprav, sdílení dobré praxe a výměna 

zkušeností mezi pedagogy.  

Výstup: Hodnotící zprávy, fotodokumentace, proškolení pedagogové 

Přínos pro školu: zvýšení odborných dovedností pedagogů, získání zkušeností z jiných škol, posilování 

spolupráce s ostatními školami v regionu 

Náklady hrazené z projektu MAP: 

∙ Lektorné, nájem, občerstvení – 25 000 Kč – jedna akce se dvěma přednáškami pro 30 osob 
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3. Meziškolkový Erasmus 

Cíl: sdílení dobré praxe, předávání zkušeností mezi pedagogy jednotlivých mateřských škol v území, 

posílení kolegiální podpory a spolupráce mezi školkami, zvýšení kvality vzdělávání v mateřských 

školách 

Průběh: Zapojené MŠ budou požádány o přípravu programu jako hostitelská školka. Každá MŠ si 

připraví dopolední program s časovou dotací cca 2 hodiny, během kterého představí ostatním 

pedagogům fungování své školy s důrazem na ty aktivity, ve kterých se sama hodnotí jako inspirativní. 

Navrhované téma následně zašle realizačnímu týmu MAP, který ve spolupráci se členy PS pro 

předškolní vzdělávání připraví ze zaslaných návrhů konečný seznam témat, aby bylo možno vyvarovat 

se (často) opakovaným návrhům. Poté bude vypracováno časové schéma jednotlivých návštěv během 

školního roku. Aktivita předpokládá účast každé zapojené školky jako hostitelského subjektu, není to 

ale nutné a ani to není podmínka zapojení do aktivity.  

Výstup: záznam o realizaci návštěvy ve škole vypracovaný hostitelskou MŠ, fotodokumentace, možno 

také zvážit hodnotící zprávu na konci školního roku vypracovaný každou zapojenou školou ve smyslu 

dopadu sdílení dobré praxe na vzdělávání v jejich MŠ. 

Přínos pro školu: zkušenosti z práce v jiných mateřských školách, zvýšení odborných dovedností 

pedagogů, navázání spolupráce s školami v regionu 
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4. Děti a rodiče v digitálním světě – přednáška pro rodiče dětí MŠ 

Cíl: zvýšit povědomí rodičů o vhodném přístupu k výchově dětí v oblasti používání digitálních 

technologií, možnosti ochrany a zabezpečení zařízení domácích zařízení, posílit prevenci vzniku 

závislostí dětí na sociálních sítích a digitálních médiích, informovat rodiče o přínosném způsobu využití 

technologií dětmi a pro děti.  

Průběh: přednáška se uskuteční v jedné ze zapojených škol nebo v jiném prostoru. Realizační tým MAP 

zajistí lektora a dohodne vhodný termín.   

 Výstup: informovaní a proškolení rodiče v oblasti přístupu k digitálním médiím a výchově dětí. 

Přínos pro školu: lepší spolupráce s rodiči, navázání vztahu s rodiči v oblasti využívání digitálních médií, 

děti přichází do školy poučené z domácího prostředí 

Náklady hrazené z projektu MAP: 

∙ Lektorné a občerstvení - 6500 Kč /jedna přednáška 
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5. Mediální gramotnost pro žáky ZŠ  

Cíl: zvýšení povědomí žáků základních škol o rizicích pohybu v online prostředí, prevence kyberšikany, 

rozpoznání skryté reklamy a falešných zpráv, rozvoj kritického myšlení a lepší orientace v mediálním 

světě.  

Průběh: přednáška na téma mediální gramotnosti se uskuteční v jedné ze zapojených škol nebo v jiném 

prostoru. Realizační tým MAP zajistí lektora a dohodne vhodný termín.   

Výstup: Záznam o realizaci aktivity, fotodokumentace 

Přínos pro školu: informovaní žáci, kteří mají lepší rozhled a orientaci v mediálním světě a mohou tak 

zodpovědněji přistupovat jak ke vzdělávání, tak k osobnímu životu.  

Náklady hrazené z projektu MAP: 

∙ Lektorné a pronájem sálu - 7000 Kč /jedna přednáška 
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6. Venkovní učení spojené s kolegiální podporou učitelů 

Cíl: proškolení pedagogů v oblasti venkovního učení, zvýšení povědomí o pozitivních dopadech 

venkovního učení na žáky, přímá podpora pedagogům v zavádění nových pedagogických forem, 

kolegiální podpora mezi učiteli 

Průběh: samotné aktivitě předchází její představení pedagogům formou informačního semináře, 

webináře do konce školního roku 2019/2020, popř. prezentace, která bude zahrnovat popis aktivity 

včetně pozitivních dopadů venkovního učení na žáky a vlivu kolegiální podpory na kvalitu a rozvoj 

pedagogické práce. Učitelé budou informováni o komplexní podpoře včetně nabídky hotových metodik 

do výuky jednotlivých předmětů a možnosti průběžné konzultace se zástupcem aktivity. 

Pedagogové ze zapojených škol budou o aktivitě podrobně informováni na úvodním semináři na 

začátku školního 2020/2021, o délce 4-6 hodin. Doporučujeme zapojení alespoň dvou učitelů z jedné 

školy, ale není to podmínkou.  

V průběhu roku budou probíhat mentorské návštěvy na školách – během jednoho dne mentor nejspíše 

vystřídá oba pedagogy. Návštěva bude obsahovat účast na hodině, následnou reflexi hodiny 

s pedagogem a sepsání zprávy pro pedagoga, s hlavními poznatky z návštěvy a plánem pro další práci. 

Předběžně půjde o 3-4 mentorské návštěvy na každé škole, ale podporu je možno nastavit individuálně, 

rozsahem i obsahem.  

Během školního roku je možné opakování společného semináře s navazujícím obsahem spolu 

s následným sdílením dobré praxe, popř. organizace setkávání pedagogů k výměně zkušeností. 

Výstup: závěrečná hodnotící zpráva vypracovaná každým zapojeným pedagogem na konci školního 

roku.  

Přínos pro školu: zavedení nových forem výuky, zvýšení vnitřní motivace a zájmu žáků o výuku, 

pozitivní dopady na studijní výsledky žáků i jejich zdravotní stav, lepší psychická kondice žáků, posílení 

spolupráce a sdílení dobré praxe mezi pedagogy, metodická podpora škole za strany MAP 

Náklady hrazené z projektu MAP: 

∙ Materiál k výuce + mentoring ve škole – 14 600 Kč/zapojená škola 

∙ Organizační příprava, lektorné a občerstvení – 9 500 Kč/úvodní seminář 
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7. Bee-boti ve školce 

Cíl: posílení matematické a čtenářské gramotnosti dětí v MŠ, seznámení dětí se základy informatického 

myšlení, zavedení nové formy výuky. 

Průběh: zapojeným školám bude dodána pro potřeby výuky robotická hračka bee-bot v počtu 1–2 kusy 

(počet dle specifikace aktivity vypracované do konce května 2020). Zároveň bude uspořádán seminář 

pro pedagogy, kde lektor seznámí účastníky s prací s výukovou pomůckou a nabídne konkrétní 

metodiky využitelné ve výuce. V případě potřeby bude kdykoliv v průběhu školního roku připraven 

konzultovat individuální dotazy pedagogů. 

Výstup: Záznam o realizaci, fotodokumentace, alespoň jedna nová zpracovaná metodika za každou 

zapojenou mateřskou školu. V závěru školního roku bude z metodik sestaven sborník, který bude 

následně distribuován školám pro potřeby další výuky.  

Přínos pro školu: posílení čtenářské a matematické gramotnosti, proškolení pedagogové, zavedení 

inovativní výuky, která je atraktivní pro děti, metodická podpora škole za strany MAP 

Náklady hrazené z projektu MAP: 

∙ Pomůcky k výuce + mentoring ve škole – 6 000 Kč/zapojená MŠ 

∙ Organizační příprava, lektorné a občerstvení – 6 000 Kč/úvodní seminář 
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8. Kolektivní hry mateřských škol 

Cíl: rozvoj prosociálních, kognitivních schopností dětí, podpora zdravého osobního rozvoje a životního 

stylu, spolupráce mezi školami, sdílení dobré praxe 

Průběh: Představení aktivity pedagogům mateřských škol před koncem šk. roku 2019/2020. Je vhodné 

zvážit přednášku odborníka (např. dětského lékaře) na téma významu pohybu pro děti a jeho správný 

rozvoj.  

Pedagogové za zapojených škol se v průběhu září 2020 setkají na informační schůzce, kde bude aktivita 

podrobně představena. Bude připravena strategie celého konceptu včetně možných způsobů práce 

s dětmi ve školkách. Na setkání proběhne domluva, co která školka připraví a do konce roku 2020 každá 

školka vypracuje metodiku k jedné hře. Jednotlivé hry budou zpracovány formou motivačních příběhů, 

pohádek. Do příprav bude zahrnuta i teoretická část – poučení dětí o významu vzájemné spolupráce a 

pomoci, pochopení odlišností mezi lidmi, o zdravém životním stylu. Obratem bude vypracován sborník, 

který každá zapojená školka obdrží, a na základě těchto metodik bude s dětmi pracovat na přípravě 

k závěrečným kolektivním hrám. Tato akce proběhne před koncem školního roku, na jaře 2021 během 

jednoho odpoledne. Do přípravy závěrečné společné akce bude zapojena některá ze základních škol 

v území, která může poskytnout venkovní prostory a popř. i žáky vyšších ročníků pro výpomoc 

s organizací. Aktivita bude vedena odborným garantem, který povede úvodní setkání, bude mít hlavní 

slovo při zpracování sborníku a bude poskytovat školám podporu při přípravě k závěrečným 

kolektivním hrám. 

Inspiraci k průběhu aktivity, diplomovou práci Soni Šikolové, je možno nalézt zde. 

Výstup: záznam o realizaci příprav z každé zapojené školy, fotodokumentace přípravné fáze, záznam o 

realizaci závěrečné společné akce, metodika práce s dětmi 

Přínos pro školu: zpracovaná metodika práce s dětmi, proškolení pedagogové, navázání spolupráce 

s dalšími školami, sdílení dobré praxe. 

Náklady hrazené z projektu MAP: 

∙ Organizační příprava – 42 000 Kč 

∙ Závěrečná akce - materiál, organizace, pronájem -– 22 000 Kč + 500 Kč/zapojená MŠ 

∙ Odměna realizátorům – 2000/ zapojená MŠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://theses.cz/id/rjv90b/_ikolov_So_a_DP.pdf?lang=cs
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9. Výuka robotiky na základní škole - první stupeň 

Cíl: zvýšení zájmu žáků o technické obory, zvýšení povědomí o možnostech programování, proškolení 

pedagogů k výuce programování a vypracování metodik k výuce.  

Průběh: Školy, které se do aktivity zapojí, obdrží výukovou sadu Ozobot k praktickému nácviku výuky. 

Bude uspořádán seminář pro pedagogy, kde lektor předvede práci s výukovou pomůckou a nabídne 

konkrétní metodiky využitelné ve výuce. Aktivita zahrnuje souvislou podporu pedagogům, tedy např. 

mentoring přímo ve škole během školního roku, společná setkávání učitelů se sdílením dobré praxe, 

podpora škole na míru apod.  

Výstup: Záznam o realizaci aktivity, fotodokumentace, alespoň jedna nová zpracovaná metodika za 

každou zapojenou školu. V závěru školního roku bude z metodik sestaven sborník, který bude následně 

distribuován školám pro potřeby další výuky.  

Přínos pro školu: zvýšení zájmu žáků o programování a technické obory, proškolení pedagogů 

v metodách a možnostech výuky programování, zpracované metodiky k výuce ve sborníku 

Náklady hrazené z projektu MAP: 

∙ Pomůcky k výuce + mentoring ve škole – 6 000 Kč/zapojená MŠ 

∙ Organizační příprava, lektorné a občerstvení – 8 000 Kč/úvodní seminář 
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10. Výuka robotiky na základní škole – druhý stupeň 

Cíl: zvýšení zájmu žáků o technické obory, zvýšení povědomí o možnostech programování, proškolení 

pedagogů k výuce programování a vypracování metodik k výuce.  

Průběh: Školy, které se do aktivity zapojí, obdrží výukovou sadu Ozobot k praktickému nácviku výuky. 

Bude uspořádán seminář pro pedagogy, kde lektor předvede práci s výukovou pomůckou a nabídne 

konkrétní metodiky využitelné ve výuce. Aktivita zahrnuje souvislou podporu pedagogům, tedy např. 

mentoring přímo ve škole během školního roku, společná setkávání učitelů se sdílením dobré praxe, 

podpora škole na míru apod.  

Výstup: Záznam o realizaci aktivity, fotodokumentace, alespoň jedna nová zpracovaná metodika za 

každou zapojenou školu. V závěru školního roku bude z metodik sestaven sborník, který bude následně 

distribuován školám pro potřeby další výuky.  

Přínos pro školu: zvýšení zájmu žáků o programování a technické obory, proškolení pedagogů 

v metodách a možnostech výuky programování, zpracované metodiky k výuce ve sborníku 

Náklady hrazené z projektu MAP: 

∙ Pomůcky k výuce + mentoring ve škole – 6 000 Kč/zapojená MŠ 

∙ Organizační příprava, lektorné a občerstvení – 8 000 Kč/úvodní seminář 
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11. Předmětový ICT kabinet 

Cíl: zvýšení odborných kompetencí pedagogů pro výuku programování a zavádění technologií do výuky 

běžných předmětů 

Průběh: během školního roku se pedagogové setkávají k vzájemnému sdílení dobré praxe, výměně 

zkušeností z oblasti výuky informatiky a zavádění digitálních technologií do výuky. Setkání jsou vedena 

odborným metodikem. Předpoklad je pět setkání během školního roku, každé cca dvě hodiny.  

Výstup: záznam o realizaci zpracovaný metodikem 

Přínos pro školu: odborná podpora pedagogům s výukou informatiky a zaváděním technologií do 

výuky. 

Náklady hrazené z projektu MAP: 

∙ Lektorné, nájem, občerstvení – 5500 Kč /jedno setkání 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Šlapanice II,  CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009121 

13 
 

12. Technické školky  

Cíl: školení pedagogů k technickým školkám a zvýšení podvědomí veřejnosti o tomto konceptu. 

Součástí této aktivity je vybavení školky drobným materiálem, nářadím nikoli. 

 

Průběh: na podzim roku 2020 budou uspořádány 2 workshopy pro pedagogy zapojené do technických 

školek – 2 stejné workshopy, 2 různá místa. 1 workshop bude trvat 2 hod. – diskuze mezi účastníky, 

výměna zkušeností, inspirace, dále výroba výrobků – nové materiály apod. Na workshopu boudou 

přítomní dále informováni o plánovaném jarmarku, který se uskuteční na jaře 2021. V rámci jarmarku 

bude každá zapojená školka prezentovat svůj výrobek/ výrobky, které v rámci aktivity s dětmi ve školce 

vyrobí. Součástí jarmarku bude rovněž ukázka řemesel (kovář apod.). 

 

Výstup: fotodokumentace a materiály z jarmarku  

 

Přínos pro školu: sdílení dobré praxe, inspirace, další podpora polytechnického vzdělávání v MŠ, osvěta 

vůči veřejnosti  

Náklady hrazené z projektu MAP:  

∙ Drobný materiál 2 000 Kč/ zapojená škola  

∙ Lektorné workshopy 6 300 Kč – zahrnuje lektorné, dopravu, výukový materiál  

∙ Jarmark 37 000 Kč – zahrnuje náklady na organizaci, nájem, řemeslníky 
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13. Polytechnika v družinách  

Cíl: školení a metodická podpora pedagogů (družinářů) k rozvoji polytechnického vzdělávání na  

1. stupních ZŠ. Součástí této aktivity je vybavení družiny 1 sadou nářadí a drobným materiálem (balsa). 

Za jednu ZŠ se může zapojit max. 1 družina.  

Před zapojením do aktivity je nutné vybrat pedagoga (družináře), který se bude aktivitě v družině 

věnovat a nahlásit jeho jméno.  

Průběh: na podzim roku 2020 budou uspořádány 2 workshopy pro pedagogy – 2 stejné workshopy, 2 

různá místa. 1 workshop bude trvat 2 hod. V rámci workshopů budou pedagogové proškoleni k práci 

s nářadím a balsou. V průběhu školního roku se dále v každé zapojené družině uskuteční 1 projektová 

hodina pro skupinu max. 15 žáků. Projektovou hodinu povede lektor, který pedagoga provede s prací 

se samotnými žáky. Délka projektové hodiny bude cca 1,5 hod.  

Na základě workshopu, poskytnutých metodik a projektové hodiny bude pedagog v práci s žáky 

pokračovat v průběhu školního roku sám. Pedagog do konce školního roku dále odevzdá metodiku 

k výrobě vlastního výrobku, za kterou mu bude na základě DPP vyplacena odměna.  

Výstup: fotodokumentace, metodika k výrobě výrobku od každé zapojené družiny. V závěru školního 

roku bude z metodik sestaven sborník, který bude následně distribuován školám pro potřeby další 

inspirace.  

Přínos pro školu: zvýšení zájmu žáků o polytechnické vzdělávání, proškolení pedagogů, poskytnuté 

metodiky, drobné vybavení družiny – 1 sada nářadí a balsa, sborník metodik pro další inspiraci  

 

Náklady hrazené z projektu MAP:  

∙ Odměna zapojeného pedagoga 2 000 Kč/zapojená družina 

∙ Sada nářadí vč. drobného materiálu 12 000 Kč/ zapojená družina  

∙ Lektorné 2 520 Kč / zapojená družina – zahrnuje lektorné, dopravu, výukový materiál 

∙ Lektorné workshopy 6 300 Kč – zahrnuje lektorné, dopravu, výukový materiál 
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14. Šijeme v družinách   

Cíl: školení a metodická podpora pedagogů (družinářů) k šití na šicích strojích a předávání těchto 

dovedností žákům 1. stupně ZŠ. Součástí této aktivity je vybavení družiny 1 šicím strojem a drobným 

šicím materiálem. Za jednu ZŠ se může zapojit max. 1 družina. 

Před zapojením do aktivity je nutné vybrat pedagoga (družináře), který se bude aktivitě v družině 

věnovat a nahlásit jeho jméno.  

Průběh: na podzim roku 2020 budou uspořádány 2 workshopy pro pedagogy – 2 stejné workshopy, 2 

různá místa. 1 workshop bude trvat 2 hod. V rámci workshopů budou pedagogové proškoleni k práci 

se šicími stroji. V průběhu školního roku se dále v každé zapojené družině uskuteční 1 projektová 

hodina pro skupinu max. 15 žáků. Projektovou hodinu povede lektor, který pedagoga provede s prací 

se samotnými žáky. Délka projektové hodiny bude cca 1,5 hod.  

Na základě workshopu, poskytnutých metodik a projektové hodiny bude pedagog v práci s žáky 

pokračovat v průběhu školního roku sám. Pedagog do konce školního roku dále odevzdá metodiku 

k výrobě vlastního výrobku, za kterou mu bude na základě DPP vyplacena odměna.  

Výstup: fotodokumentace, metodika k výrobě výrobku od každé zapojené družiny. V závěru školního 

roku bude z metodik sestaven sborník, který bude následně distribuován školám pro potřeby další 

inspirace. 

Přínos pro školu: zvýšení zájmu žáků o šití, proškolení pedagogů, poskytnuté metodiky, drobné 

vybavení družiny – 1 šicí stroj a drobný šicí materiál, sborník metodik pro další inspiraci  

 

Náklady hrazené z projektu MAP:  

∙ Odměna zapojeného pedagoga 2 000 Kč/zapojená družina 

∙ 1 šicí stroj vč. šicího materiálu 5 000 Kč/ zapojená družina  

∙ Lektorné 5 040 Kč / zapojená družina – zahrnuje lektorné, dopravu, výukový materiál 

∙ Lektorné workshopy 12 600 Kč – zahrnuje lektorné, dopravu, výukový materiál 
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15. Celoroční soutěž na téma („Křížem krážem češtinou“, „Čtu, čteš, 

čteme, společně“ apod.) 

Cíl: motivace žáků k aktivnímu čtení a prohloubení úrovně čtenářské gramotnosti, práce s textem po 

většinu školního roku.  

Průběh: Předpokládá se zapojení žáků I. st., (5.tř.), Celoroční soutěžní aktivita je u žáků pátých tříd ZŠ 

postavena na rozvoji čtenářské gramotnosti. Žáci v průběhu roku plní různé disciplíny na rozvoj svých 

dovedností. Účastní se jednotlivých na sebe navazujících aktivit.   

Věková kategorie: soutěží všichni žáci 5. třídy ZŠ.  

Předpokládá se pedagogická podpora a vedení od učitelů po dobu celé soutěže. Obsahovou náplň 

zabezpečí odborný tým pro český jazyk v období srpen-říjen 2020. 

Cyklus po sobě navazujících dílčích aktivit:   

- říjen 2020: workshop pro učitele, naladění na soutěž, seznámení s tématy a pravidly, výběr 

literárních předloh 

- říjen-prosinec 2020: setkání se spisovatelem/autorské čtení, cílová skupina 5. třída, motivace 

pro žáky k zapojení v soutěži, dvoudenní cyklus setkání s autory v místních knihovnách 

(Šlapanice, Modřice, Pozořice); předpokládání autoři: Petra Dvořáková, Daniel Vydra, Petra 

Braunová, Lucie Seifertová; program: dopolední hodinový program/třída do 25 žáků, 

- prosinec 2020: 1. setkání soutěžních týmů/ turnaj, pedagogický doprovod 

o a) soutěž v přednesovém čtení/recitace 

o b) jednoduchý kvíz (klasická literatura, současná literatura, dětské filmy/pohádky) 

o c) improvizovaná scénka 

o vyhodnocení a ocenění nejlepších tří týmů (drobné odměny na místě) 

- březen/duben 2021: 2. setkání soutěžních týmů /závěrečný turnaj, pedagogický doprovod 

o a) doplňování chybějících vět v příběhu 

o b) jednoduchý kvíz (klasická literatura, současná literatura, dětské filmy/pohádky) 

o c) slohová práce/komiks/reportáž – prezentace nejlepších prací 

o vyhodnocení a ocenění nejlepších týmů (drobné odměny na místě) 

- květen: možná prezentace nejlepších týmů na Veletrhu inspirací MAP 

Body lze získat nejen v soutěžních setkáních, ale i zapojením do Literární a výtvarné soutěže Soutěžící 

„sbírají“ body pro svou třídu, které se sčítají do celkového součtu celoroční čtenářské soutěže. Vítězné 

soutěžní týmy obdrží odměny (knihy, výukové programy… apod.)  

Výstup: školy vyšlou své žáky do MAP kola, předpokládá se podpora soutěže a vedení žáků 

prostřednictvím pedagoga, realizátora projektových aktivit. Záznamy o realizaci aktivit, 

fotodokumentace. Školy mohou vyslat zástupce/učitele českého jazyka do odborného týmu, který 

zpracuje obsahovou náplň soutěže.  

Přínos pro školu: celoroční tematickou soutěž na podporu čtenářské gramotnosti. 

Finanční náklady hrazené MAP:  

∙ Odměna pedagoga na 8000 Kč/ zapojená škola 

∙ Občerstvení 8000 Kč 

∙ Doprava (svoz) 12 000 Kč 

∙ Nájem 20 000 Kč 

∙ Reportáž 4000 Kč 

∙ Odměny pro děti a žáky 30 000 Kč 
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16. Předmětový kabinet pro český jazyk 

Cíl: ustavení a setkávání kabinetu pro český jazyk. Náplň kabinetu: sdílení dobré praxe, nápadů, nových 

informací na poli českého jazyka, hodnocení učebnic apod.  

Průběh: v čele kabinetu stojí odborný garant, který připravuje téma a strukturu setkání. Pro každé 

setkání může být jiný garant. Setkávání kabinetu se předpokládá 1x2měsíce, popřípadě dle potřeby. 

Výstup: ředitelé ZŠ mohou do kabinetu vyslat své zástupce/učitele českého jazyka, T: do 30. 9. 2020. 

Přínos pro školu: aktuální informace z „prostředí českého jazyka“ prostřednictvím pedagogů, zvýšení 

odborných dovedností pedagogů, získání zkušeností z jiných škol, posilování spolupráce s ostatními 

školami v regionu. 

Finanční náklady hrazené MAP:  

∙ Odměna garanta 8000 Kč 

∙ Občerstvení 4000 Kč 

∙ Nájem 2000 Kč 
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17. Regionální pracovní list Šlapanicko (kratší verze regionální 

učebnice)  

Cíl: Podpora tvůrčího přístupu žáků se zaměřením na rozvoj čtenářské gramotnosti, žáci II. st. postupně 

představují region Šlapanicka mladším žákům ve škole, spolužákům i veřejnosti. Předpokládá se aktivní 

zapojení žáků II. st. (8.-9.tříd). 

Průběh:  

- srpen/říjen: ustavení redakční rady, která připraví technické zadání listu 

- září/říjen: ustavení dvou-pěti členných redakčních týmů v ZŠ, žáků 7.-8. tříd 

- listopad/březen: získávání a zpracování informací k zadaným tématům 

- duben: grafická úprava regionálních listů 

- květen: prezentace regionálních listů 

Možné informační zdroje: internet, knihovny, OÚ, škola, lidé žijící v blízkém okolí. Ve školním tandemu 

pracuje pedagog, který je zároveň členem redakční rady. Redakční rada bude připravovat technické 

zadání a konečnou úpravu listu.  Podklady významného charakteru, které přesahují hranice obce sbírají 

a dodávají žáci. 

Témata:  

a) charakteristika regionu, základní informace, co náš region nejvíce vystihuje 

b) minulost a kulturní tradice, ze kterých vycházíme a které nás spojují 

c) významné kulturní památky, instituce a přírodní místa 

d) příběhy a pověsti, které se váží ke konkrétním místům a které mají regionální dosah. 

Aktivita je inspirována aktivitou pro MŠ – Místo, kde žiji. Možná inspirace: objevteslapanicko.cz. 

Výstup: každá ZŠ spolu s pracovním týmem dodává i pedagoga/zástupce do redakční rady. Tvorba listu 

bude žáky motivovat k zájmu o své okolí, za hranici své obce. Prezentace listu ostatním pedagogům i 

žákům ZŠ, prezentace žáků zapojených škol na jiných školách, na Veletrhu inspirací MAP, popřípadě 

další akce. Regionální list, fotodokumentace. 

Přínos pro školu: vlastní prezentační materiál, budování vztahů mimo vrstevníky. Žáci si rozšiřují své 

know-how i svůj celkový potenciál.  

Finanční náklady hrazené MAP:  

∙ Odměna realizátora 10 000 Kč/ zapojená škola 

∙ Tisk 20 000 Kč 

∙ Nájem 2000 Kč 

∙ Občerstvení 1000 Kč 

 

 

 

 



 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Šlapanice II,  CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009121 

19 
 

18. Příběhy našich sousedů  

Cíl: rozvoj čtenářské gramotnosti u žáků II. stupně zábavnou formou, tvorbou reportáží. Předpokládá 

se aktivní zapojení žáků II. stupně. 

Průběh: jedná se o vzdělávací aktivitu koordinovanou ze strany neziskové organizace Post Bellum, 

který je určen pro žáky 7. - 9. tříd ZŠ. Žáci pracují ve skupince 2-5 osob, spolupracují se svými učiteli, 

obecním úřadem a seniory. Žáci během půl roku navštíví osobnosti žijící v okolí jejich školy, se kterými 

natočí audio nebo video formou záznamu vzpomínek. Někteří natáčí, jiní digitalizují fotografie, další 

zkoumají archivy, kreslí komiks, stříhají nahrávku. Výstupem bude rozhlasová, televizní nebo psaná 

reportáž či dokument o životě osobnosti.  

Více viz:  https://www.pribehynasichsousedu.cz/ Prezentaci naleznete na tomto odkaze. 

Výstup: žáci v průběhu školního roku zpracovávají „svůj projekt“. Předpokládá se spolupráce 

pedagoga. Prezentace výstupů je možná na Veletrhu inspirací MAP. MAP podpoří jeden tým/školu. 

Záznam o realizaci aktivity, projekt, fotodokumentace.  

Přínos pro školu: Pedagogové se profesně rozvíjejí, získávají zkušenosti s projektovou výukou, zlepšují 

své vztahy s žáky. Projekt nabízí alternativní způsob výuky, kdy se žáci zábavnou formou dozvědí nejen 

mnoho ze života osobností žijících v bezprostředním okolí a z moderních dějin, ale především se naučí 

aktivně zpracovávat získané informace a předávat je ostatním.  

Finanční náklady hrazené MAP:  

∙ Náklady na 1 tým ZŠ (Post Bellum) 23 000 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pribehynasichsousedu.cz/
https://drive.google.com/file/d/1psBtGbiLrNghCB2LUhXjwHGJL9GblBL2/view?usp=sharing
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19. Předmětový kabinet pro matematiku s poznatky Hejného metody  

Cíl: ustavení a setkávání kabinetu pro matematiku. Náplň kabinetu: sdílení dobré praxe, nápadů, 

nových informací na poli matematiky s poznatky Hejného metody, hodnocení učebnic apod. Aktivita 

je zacílena v první řadě na pedagogy, druhotně pak na rozvoj znalostí Hejného metody u žáků I. stupně, 

popřípadě i předškolních dětí v MŠ. 

Průběh: září/říjen: workshop pro pedagogy na téma matematika dle Hejného, a) lektor: H-mat pro JMK 

(popřípadě lektor z vlastních řad), b) sdílení dobré praxe ze strany ZŠ i MŠ, které tuto metodu již 

využívají.  Současně probíhá ustavení kabinetu pro matematiku (školy dodávají své zástupce, následuje 

její pravidelné aktivní setkávání 1 x měsíc). V čele kabinetu stojí odborný garant, realizátor 

projektových aktivit, který připravuje téma setkání. Pro každé setkání může být jiný garant.  

Výstup: seminář pro pedagogy; každá zapojená škola může dodat jednoho zástupce do kabinetu 

matematiku. T: 30. 9. 2020. 

Přínos pro školu: informace z „prostředí matematiky Hejného metodou“ prostřednictvím pedagogů, 

zvýšení odborných dovedností pedagogů, získání zkušeností z jiných škol, posilování spolupráce 

s ostatními školami v regionu. 

Finanční náklady hrazené MAP:  

∙ Odměna garanta 8000 Kč 

∙ Občerstvení 4000 Kč 

∙ Nájem 2000 Kč 

∙ Lektorné workshop  3150 Kč – zahrnuje lektorné, dopravu, výukový materiál 
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20. Předmětový kabinet pro klasickou matematiku  

Cíl: ustavení a setkávání kabinetu pro matematiku. Náplň kabinetu: sdílení dobré praxe, nápadů, 

nových informací na poli matematiky, hodnocení učebnic apod. V čele kabinetu stojí odborný garant, 

realizátor projektových aktivit, který připravuje téma setkání. Pro každé setkání může být jiný garant.  

Průběh: setkávání komise se předpokládá 1x2měsíce, popřípadě dle potřeby. 

Výstup: každá zapojená škola může dodat jednoho zástupce do kabinetu matematiku. T: 30. 9. 2020. 

Přínos pro školu: informace z prostředí klasické matematiky prostřednictvím pedagogů, zvýšení 

odborných dovedností pedagogů, získání zkušeností z jiných škol, posilování spolupráce s ostatními 

školami v regionu. 

Finanční náklady hrazené MAP:  

∙ Odměna garanta 8000 Kč 

∙ Občerstvení 4000 Kč 

∙ Nájem 2000 Kč 
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21. Školní projekty na téma: „Svět kolem mě“, „Můžu měnit svět“, 

„Není mi to jedno“ apod.)  

Cíl: realizace školního projektu napomáhá žákům vhodnou formou realisticky vnímat svého okolí a 

vede je k aktivnímu zapojení do občanské komunity. Žáci získávají zkušenosti s řešením dílčích úkolů i 

celého projektu. Žáci si zároveň procvičí finanční gramotnost. Předpokládá se aktivní zapojení žáků II. 

st (7.-8 tř.) Podpora vybraných projektů bude do výše 30000 Kč.  

Možná témata k výběru: a) zlepšení vnitřního prostředí školy, b) aktivní občanství, c) enviromentální 

výchova, d) odpadové hospodářství apod. Přepokládá se zapojení pedagoga formou realizátora 

projektových aktivit.  Škola s projektem musí souhlasit.  

Průběh:  

- září 2020: MAP vypíše výzvu pro podávání žádostí na školní projekt, (včetně pravidel a 

hodnotících kritérií), 

- začátek října 2020: workshop, pro pedagogy, představení aktivity, přednáška na téma: „Jak 

udělat s žáky dobrý školní projekt“ nebo „Jak u žáků hravě rozvíjet dialog a spolupráci“; 

následně předání informací ve školách, 

- polovina října 2020: možná školní kola projektů, vítězný projekt/školu postupuje do MAP kola,  

- 31.1.2021: termín pro podávání projektů do MAP kola, 

o únor/ březen 2021: prezentace školních projektů před výběrovou komisí, výběr 10 

nejlepších projektů, 

o březen/duben 2021: zahájení a realizace vybraných školních projektů, možné návštěvy 

členů výběrové komise ve školách,  

o květen 2021: prezentace o realizaci školního projektu z pohledu žáků (veletrh inspirací 

MAP), vyhodnocení a slavnostní ocenění nejpřínosnějšího projektu včetně odměny. 

Výstup: žáci v průběhu školního roku realizují „svůj projekt“. Předpokládá se spolupráce pedagoga.  

Prezentace o realizaci školního projektu je možná na Veletrhu inspirací MAP.  

Přínos pro školu: konkrétní využitelné projekty, profesní rozvoj pedagogů. Projekt vede žáky 

k samostatnému myšlení, učí je pracovat v týmu. Žáci tak získávají důležité dovednosti pro budoucí 

uplatnění.   

https://www.clovekvtisni.cz/media/publications/1358/file/varianty_kurzy_2020.pdf 

Finanční náklady hrazené MAP:  

∙ Odměna realizátora 4000 Kč/ školní tým a škola 

∙ Lektorné workshop 6300 Kč – zahrnuje lektorné, dopravu, výukový materiál 

∙ Nájem 2000 Kč 

∙ Reportáž 4000 Kč 

∙ Občerstvení 3000 Kč 

∙ Podpora projektů 30 000 Kč 

∙ Odměny 2500 Kč 

 

 

https://www.clovekvtisni.cz/media/publications/1358/file/varianty_kurzy_2020.pdf
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22. M-exkurze 

Cíl: rozvoj matematické a finanční gramotnosti. Předpokládá se aktivní zapojení žáků I. i II. st. 

Průběh: matematické exkurze na čtyři vybraná místa v Brně pro žáky. Aktivita je založena na iniciativě  

JCCM. Na aktivitu byla poskytována finanční podpora EU, MŠMT a Jihomoravského kraje. Exkurze jsou 

již kapacitně naplněny, pro další období je plánována pouze koordinační činnost JCMM s dodáním 

metodického pokynu (možnost “stažení” z webových stránek JCMM s účinností od konce března 2020). 

Exkurze jsou připraveny jako gradované (tj. stejné) úkoly s jinou obtížnosti. Exkurze jsou nastaveny pro 

jednu celou třídu ZŠ (3.-5.tř.I. st. - nejlepší zacílení 4.tř., 7.-9.tř.II.st. - nejlepší zacílení 8.tř.). Podporují 

rozvoj matematické a finanční gramotnosti zajímavou, inovativní formou, při které jsou uplatněny 

pohledy ze zákulisí, druhé strany, viz konkrétně:  

Zoo Brno a stanice zájmových činností   
matematické otázky týkající se nákladů na chov, údržbu výběhů, provozu zoo, užitkovosti některých 

zvířat, prostorového rozmístění, tělesné údaje a statistiky o chování zvířat (délka života, hmotnost, 

výška, rychlost pohybu při lovu, síla stisku čelistí, délce skoku, množství času věnovaného denním i 

nočním aktivitám, počet vajec, rozpětí křídel apod.) 

Mahenovo divadlo nebo Janáčkovo divadlo v Brně 
informace o síni slávy, sálu, jevišti s jevištní technologií, scénickém osvětlení, akustice, zákulisí, 

rekvizitárně, garderobiérně, prezidentské lóži, foyer, personálním zajištění provozu, v divadelní 

zkušebně „matematické představení“, řešení matematických příkladů v notebooku, nahlédnutí do 

krejčovských dílen a zkouška baletu Národního divadla Brno. 

DRFG Arena – Kometa Brno    
procházka areálu DRFG areny, informace o provozu hokejové haly (osvětlení, údržba, hlediště, Sky 
boxy) a jejího zázemí (šatny, klimatizace, suchá hokejová příprava), prohlídka hokejových artefaktů a 
pohárů, matematické úkoly se budou řešit v tiskové místnosti formou šifrovací hry, informace o 
nejlepších brněnských hráčích a prohlídka části hokejového tréninku. 
Lodní doprava Bystrc   
procházka přístaviště a areál Lodní dopravy v Brně Bystrci. prohlídka paluby i podpalubí lodí v hangáru, 
kde jsou lodě zazimovány a probíhá jejich údržba a formou hry (honba za pokladem) odpovědi na 
matematické otázky v lodní dopravě (přepravní statistiky, provoz a údržba lodí, měření rychlosti, 
měření síly větru, dovednosti posádky lodě, lodní značení a šifrování zpráv). 
Dosavadní exkurze hodnoceny jak ze strany žáků i pedagogů pozitivně.  

https://www.jcmm.cz/projekt/polygram_ucitele#pageId7 

Výstup: MAP uhradí vstupné pro: 1třída o 25 žácích/I. st. + 1třída o 25 žácích/II.st. ZŠ. Finanční 

předpoklad/odhad vstupného 100 Kč/žáka. Dopravu a stravné si hradí školy samostatně.  

Přínos pro školu: rozvoj matematické, finanční gramotnosti formou exkurze. 

Finanční náklady hrazené MAP:  

∙ Vstupné 30 x 100 Kč /zapojená škola 

 

https://www.jcmm.cz/projekt/polygram_ucitele#pageId7


 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Šlapanice II,  CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009121 

24 
 

23. Turnaj v logických a deskových hrách  

Cíl: podpora a rozvoj matematické, logické a jazykové dovednosti dětí zábavnou formou, stejně tak i 

rozvoj postřehu, prostorové orientace a paměti. Předpokládá se aktivní zapojení žáků I. i II. st. ZŠ. 

Průběh: školy obdrží herní sady. Pedagogové se budou moci zúčastnit workshopu, při kterém budou 

seznámeni s pravidly her. Ve školách s I. stupněm budou sestaveny šestičlenné týmy, na školách s II. 

stupněm pak dva osmičlenné týmy (tzn. 16 žáků). V době od října-března probíhají dobrovolná školní 

kola. Na jaře se pak nejlepší týmy ze škol utkají na společném dvoudenním turnaji, první den bude 

určen pro soutěž I. stupně, druhý den pak pro soutěž II. stupně. Budou oceněny nejlepší týmy z I. i II. 

st. ZŠ formou cen pro první tři místa a u II. st. bude navíc oceněn nejlepší žák z každé zúčastněné školy. 

Pro školní rok 2020/2021 zařadíme navíc deskovou hru na podporu informačního myšlení Scottie Go!  

(návrh PS pro digitální kompetence). 

Výstup: každá ze zapojených škol stanoví a zabezpečí s ohledem na rovné soutěžní podmínky a 

realizovatelnost turnaje soutěžní týmy v uvedených věkových kategoriích: 

- škola s I. stupněm:  soutěžní tým o 6 žácích ze 4. - 5. třídy 

- škola s II. stupněm:  2 soutěžní týmy o 4 žácích ze 6. - 7. třídy 

2 soutěžní týmy o 4 žácích z 8. - 9. třídy 

Přínos pro školu: rozvoj matematické gramotnosti žáků zábavnou formou. 

Finanční náklady hrazené MAP:  

∙ Odměna realizátora 30 000 Kč 

∙ Herní sady 2000 Kč/ zapojená škola 

∙ Nájem 12 000 Kč 

∙ Reportáž 4000 Kč 

∙ Organizace 8000 Kč 

∙ Občerstvení 6000 Kč 

∙ Odměny 8000 Kč 
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24. Podpora školních družin a klubů 

Cíl: sdílení dobré praxe pracovníků působících ve školních družinách na různá témata.  

Průběh: setkávání 2x ročně v rozsahu 3 hod. Aktivita je založena na sdílení dobré praxe pracovníků 

působících ve školních družinách a klubech. Téma bude zvoleno s ohledem na požadavky účastníků 

(celoroční projekty, strategické hry, vybavení družin pomůckami, efektivní komunikace s rodiči, 

psychohygiena pro PP apod.). Oproti dřívějším ročníkům bude setkání dle možností zaměněno za dvě 

jednodenní exkurze. . Dopoledne vzdělávací aktivity a sdílení dobré praxe, odpoledne: návštěva družiny 

s více odděleními.  

Výstup: každá zapojená škole může na setkání vyslat své zástupce (1-2 pedagogy).  

Přínos pro školu: sdílení dobrá praxe pracovníků ŠD a ŠK, nápady, tipy pro práci, profesní rozvoj 

pracovníků 

Finanční náklady hrazené MAP:  

∙ Lektorné 4200 Kč – zahrnuje lektorné, dopravu, výukový materiál 

∙ Doprava 20 000 Kč 

∙ Občerstvení 18 000 Kč 
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25. eTwining a Erasmus+ ve školní praxi 

Cíl: informace a metodická pomoc školám k zapojení a realizaci mezinárodních projektů s následnou 

možností výměnných pobytů a úhrady finančních prostředků. 

Průběh: formou setkávání a opakovaných seminářů se k ředitelům a pověřeným pracovníkům 

dostanou informace a metodická pomoc potřebná k zahájení a realizaci projektů eTwining a Erasmus+.  

Možná setkání:  

- říjen/listopad: informační seminář včetně ukázky školní praxe  

- listopad/prosinec: prohlubující informační seminář s možností registrace pro 

ředitele/pedagogy ZŠ (vhodné vlastní notebook), v odpoledních hodinách, doba trvání 2 - 

3hod. 

- leden 2021: informační seminář včetně ukázky školní praxe  

- únor/březen: prohlubující informační seminář s možností registrace pro ředitele/pedagogy MŠ 

(vhodné vlastní notebook) v odpoledních hodinách, doba trvání 2 - 3hod. 

- následná individuální pomoc zájemcům. 

Lektorem bude PaeDr. Pavla Vrtěla, ředitele ZŠ a MŠ Sivice a ambasador projektu eTwining.  

Výstup: cyklus navazujících setkání a seminářů pro zástupce MŠ i ZŠ.  

Přínos pro školu: ucelené informace pro zapojení do mezinárodních projektů, možnost přihlášení se 

do projektu, jeho realizace i čerpání finančních prostředků. 

 

Finanční náklady hrazené MAP:  

∙ Lektorné 4200 Kč – zahrnuje lektorné, dopravu, výukový materiál 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Šlapanice II,  CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009121 

27 
 

26. Podpora používání cizího jazyka 

Cíl: zlepšení komunikačních dovedností žáků v cizím jazyce prostřednictvím výuky anglického jazyka se 

sdíleným rodilým mluvčím. Předpokládá se aktivní zapojení žáků II. st. ZŠ. 

Průběh: aktivita je založena na tandemové výuce anglického jazyka rodilého mluvčího s pedagogem. 

Výuka s RM je občasná, tzn. jedná se o zpestření pravidelné výuky anglického jazyka. Bude probíhat 

v časovém bloku 4 výukových hodiny/měsíc dle předem dohodnutého výukového harmonogramu na 

celý školní rok. Výuka je určena a doporučena pro žáky II. stupně základních škol. Ve školách s prvním 

stupněm je doporučeno vyučovat žáky od 3. třídy.    

Výstup: rodilý mluvčí v tandemu s pedagogem odučí 30 výukových hodin/školu.  

Přínos pro školu: prohloubení znalosti cizího jazyka u žáků. Pro žáky je tato forma výuky zajímavým 

zpestřením, ruší bariéry při konverzaci v cizím jazyce. 

Finanční náklady hrazené MAP:  

∙ Odměna realizátora (rodilého mluvčího) 18 000 Kč/ zapojená škola 
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27. Síťování aktérů v sociální oblasti 

Cíl: předávání konkrétních a praktických informací PP na téma sociálně právní ochrany dětí i žáků v ORP 

Šlapanice. 

Průběh: v rámci této aktivity se uskuteční dva dvouhodinové semináře na téma Sociálně právní 

ochrana žáků/dětí v ORP Šlapanice, při čemž jeden seminář bude tematicky zaměřen na mateřské školy 

a druhý na základní školy.  Oba semináře budou realizovány ve spolupráci se sociálním odborem 

Městského úřadu Šlapanice, PPP, Policií ČR, příp. dalšími zainteresovanými aktéry. Semináře se může 

zúčastnit ředitel školy, popřípadě pracovník, který se danému tématu ve škole věnuje.  Obdobnou 

aktivitu jsme pořádali i v minulých letech. Seminář bude více zaměřen na konkrétní řešení možných 

případů. 

Výstup: 2x seminář.3., školy na seminář vyšlou své zástupce. 

Přínos pro školu: prohloubení tématu pro ředitele škol, popř. pověřené pracovníky.  

Finanční náklady hrazené MAP:  

∙ Lektorné 4200 Kč – zahrnuje lektorné, dopravu, výukový materiál 

∙ Občerstvení 6000 Kč 
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28. Školní parlamenty  

Cíl: Ustavení školních parlamentů, jako prostředí pro zapojení žáků do chodu školy. Školní parlament 
je chápán jako prostředí, které předkládá podněty, otázky a návrhy vedení školy i učitelům a snaží se 
vzájemně najít optimální řešení. 

Průběh: podzim: informační seminář pro pedagogy, motivace pro pedagogy i žáky, konkrétní návody 
na ustavení přípravného výboru, volební kampaň, příprava voleb, ustavující zasedání i témata 
k projednávání. Duben-červen: setkání zástupců školních parlamentů a jejich pedagogů. 

Výstup: žáci se osobním přístupem mohou věnovat tématům: prostředí a atmosféra školy, rozvoj 
vzdělávání žáků i školního společenství prostřednictvím besed se zajímavými lidmi, pořádáním výstav, 
exkurzí, podporou charity. Prezentace ustavení a fungování školních parlamentů je možná na Veletrhu 
inspirací MAP květen 2021 (co se povedlo/nepovedlo, týmová spolupráce, fungování jednotlivců 
apod.) 

Přínos pro školu: výchova žáků k zodpovědnosti za vlastní vzdělání i konkrétnímu řešení úkolů a 
problémů, lepší atmosféra a chod školy. Školní parlament je prostředkem pro přenos informací mezi 
všemi třídami, napomáhá spolupráci mezi jednotlivými ročníky. Snaží se o naplňování cílů školy v 
oblasti osobnostní a sociální výchovy, výchovy demokratického občana. 

Finanční náklady hrazené MAP:  

∙ Lektorné 4200 Kč – zahrnuje lektorné, dopravu, výukový materiál 

∙ Nájem 1000 Kč 

∙ Občerstvení 3000 Kč 
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29. Literární a výtvarná soutěž  

Cíl: rozvoj čtenářské pregramotnosti i gramotnosti, tvůrčího potenciálu a kreativity dítěte/žáka 

prostřednictvím zapojení do výtvarných, slohových prací, komiksů a reportáží.  

Průběh: děti MŠ a žáci ZŠ ORP Šlapanice se mohou zapojit do 5. ročníku Literární a výtvarné soutěže. 

Děti a žáci budou rozděleni v pěti rozdělených kategoriích: 

 

 

 

 

 

 

 

 

V letošním roce k tradičním tématům bude nově zařazeno i téma sport. Inovací pro širší zapojení žáků 

je rozšíření zpracování témat formou komiksu/video reportáže IV. a V. kategorie. 

Vyhlášení soutěže: 1. 10. 2020, termín pro dodání prací: 31. 1. 2021.  Nejlepší práce budou 

vyhodnoceny a vítězové odměněni. První místo z každé kategorie získává navíc odměnu pro celou třídu 

– výukový program na podporu čtenářské gramotnosti.  

Výstup: zapojená škole dodá práce u uvedených kategoriích na zadané téma 

Přínos pro školu: aktivita napomáhá rozvoji čtenářské pregramotnosti, gramotnosti i celkového 

tvůrčímu potenciálu dítěte a žáka.  

Finanční náklady hrazené MAP:  

∙ Odměny 30 000 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. kategorie    výtvarná děti z MŠ 

II. kategorie    výtvarná 1.-2. třída ZŠ 

III. kategorie    slohová práce 3.-5. třída ZŠ 

IV. kategorie    komiks/video reportáž 6.-7. třída ZŠ 

V. kategorie    komiks/video reportáž 8.-9. třída ZŠ 



 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Šlapanice II,  CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009121 

31 
 

30. Workshopy pro rodiče dětí MŠ  

Cíl: zlepšení sociální zralosti dítěte v MŠ prostřednictvím tematicky zaměřených kurzů/workshopů pro 

rodiče pod vedením dětské psycholožky ve spolupráci se speciální pedagožkou 

Průběh: v zapojených MŠ se v odpoledních hodinách uskuteční dvouhodinové pro rodiče. Tyto jsou 

určeny pro menší skupinku rodičů dětí MŠ (do 10 osob) na zadané téma. Zaměřují se vedle teorie i na 

praktickou část – interakci a nácvik. Workshopy se uskuteční v prostorách MŠ. Některé se mohou 

uskutečnit i za účasti dětí.  

Témata workshopů/možnost výběru:  

- filiální terapie: jak se stát svému dítěti terapeutem při nejrůznějších problémech, terapie je zde 

hrou, 

- nedirektivní komunikace: speciální komunikační techniky vedoucí k sebekontrole a 

zodpovědnosti dítěte za sebe, respekt emocí dítěte, 

- školní zralost: přednáška, zda je dítě připraveno na školu, vyhodnocení rozumových 

schopností, emoční a sociální zralosti, 

- mateřské pouto: bezpečný vztah rodičů a dětí, co udělat pro zlepšení a nápravu, 

- potřeby dětí: co je potřeba pro zdravý rozvoj dítěte, nevhodné rodičovské chování, 

- relaxace pro dětí: pro úzkostné a hyperaktivní děti, zklidňování prostřednictvím speciálních her 

a pohádek. 

Výstup: informovaní a proškolení rodiče v oblasti sociální zralosti dítěte a rozvoji jeho celkového 

potenciálu.  

Přínos pro školu: lepší spolupráce s rodiči, zlepšení vztahů rodiče – dítě, výchova a řešení problémů.  

Finanční náklady hrazené MAP:  

∙ Lektorné 2310 Kč /zapojená MŠ – zahrnuje lektorné, dopravu, výukový materiál 


