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Projekt MAP pokračuje

CO JE TO MAP2?

novým projektem MAP2.
Tentokrát jde o společný
projekt pro Podbořansko a
Žatecko.
I přes Nouzový stav nadále
probíhají veškeré činnosti v
rámci MAP a OP VVV
Kontaktujte manažery tak,

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

„MAP2 pokračuje pod názvem MAP2 PodbořanskoŽatecko, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011513“

jak jste zvyklí (mobilní
kontakt,

mailová

korespondence) a sledujte
webové stránky.
Snažíme se neomezit ani
nepozastavovat
chod

a

potřebný

činnost

naší

organizace v celém území
MAS

Vladař.

Vše

CO SE DĚJE A BUDE DÍT? – PRACOVNÍ SKUPINY
V průběhu měsíce dubna, května a června 2020 proběhlo setkání pracovních
skupin:


20.5.20 PS Matematická a digitální gramotnost na základních školách



21.5.20 PS Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků, polytechnické a
environmentální vzdělávání a kariérové poradenství v ZŠ



21.5.20 PS Rovné příležitosti



27.5.20 PS Čtenářská gramotnost v základním a předškolním vzdělávání a
rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků



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



22.6.20 PS Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků, polytechnické a
environmentální vzdělávání a kariérové poradenství v ZŠ



22.6.20 PS Rovné příležitosti

momentálně pokračuje dál
jen bez možnosti osobní
schůzky, návštěv.

Na Ps se probíralo zejména:
Vzhledem k nastálé situace v předešlých několika měsících probíhala diskuse o
výuce žáku, jak snáze zapojit děti do online výuky a jaké výsledky to přineslo.
Zdali to na žáky mělo spíše pozitivní nebo negativní vliv. Dále se probíralo jak
bude probíhat výuka od září a jak moc to bude pro učitele a žáky náročné.

Vzdělávací semináře, pomůcky, exkurze
Školy vzhledem k situaci podněty nedávají, na exkurze by se zatím jezdit nemělo.
Nákup a testování pomůcek začne opět probíhat. Vzdělávací semináře se
v prezenční formě do konce června konat nebudou.
Aktualizace strategického rámce
Aktualizace probíhá, členové pracovních skupin posílají připomínky ke
zpracované analýze.
Upraveny i příležitosti a rizika. Dále budou přeformulovány cíle. Zjišťovat se
bude jejich naplněnost. Opět bude vše zasláno členům pracovní skupiny
k připomínkám.

Návod – příručka Google Meet
Projektový tým MAP Podbořansko - Žatecko v nastalé situaci pro Vás připravil
jednoduchý návod, příručku k zprovoznění nástroje Google Meet. Díky tomuto
nástroji můžete vzdělávat Vaše žáky na dálku.
Příručka bude živý dokument, který budeme doplňovat i podle Vašich
zkušeností. Pokud si nejste 100% jistí v používání tohoto nástroje, jsme schopni
Vám udělat proškolení.
Takže shrnuto, jsme Vám jako projekt k dispozici, tak abyste mohli své žáky
vzdělávat co nejvíce je to možné i za této výjimečné situace.
Určitě nás kontaktujte, jsme tu pro Vás!

Metodické posezení učitelů přírodovědného vzdělávání 10.6.2020
Metodické setkání pedagogů za účelem sdílení příkladů dobré praxe se uskutečnilo ve středu 10. 06. 2060 od 16,00 do 18,00
hod v kavárně Mlsná koza.
V Anotace metodického setkání
SCHŮZKY PRACOVNÍCH SKUPIN (polytechnika, rovné příležitosti)
o

Seznámení se závěry a plány na příští školní rok

• 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 atd.
 Diskuse na téma aktuální environmentální soutěže, dotační programy, školní projekty atd.
Prezentace škol - nejúspěšnější přírodovědné a environmentální programy, soutěže, akce, projekty atd.
• Konzultace a upravení návrhu preferencí vzdělávacích seminářů, workshopů a exkurzí na základě zjišťovaných
preferencí z jednotlivých škol (změny způsobené nouzovým stavem COVID-19)
•

Aktualizace SWOT analýzy

•

Vyhodnocení splnění specifických cílů polytechnického vzdělávání

 Závěrečná diskuse účastníků
Závěr
Neformální metodické setkání účastníky hodnoceno velmi pozitivně jako inspirativní, motivující a smysluplné.
Pravidelná metodická setkání pedagogů plní významnou úlohu sdílení příkladů dobré praxe, poskytuje učitelům možnost
diskutovat o problémech z každodenní praxe, předávat si zkušenosti, komunikovat o aktuálních otázkách (např. o nové formě
distančního vyučování apod.), pomáhá učitelům uvědomit si, že nejsou v často nelehké situaci sami. Mohou efektivně sdílet jak
dobré zkušenosti, tak i problémy, se kterými se setkávají, a konzultovat postupy řešení.
Zúčastnění učitelé hodnotí empiricky zaměřená metodická setkání kladně, shodně je považují za přínosné, inspirativní a
smysluplné.

Semináře
V průběhu měsíce května, června a července 2020 měli proběhnout následující semináře v rámci projektu MAP2:


21.4.20 Seminář s názvem "Najděte klíč ke svému potenciálu" (dopoledne)



21.4.20 Seminář s názvem "Najděte klíč ke svému potenciálu" (odpoledne)
Tyto semináře byli přesunuty na pozdější termín, probíhat budou zřejmě po půlce záři 2020.



17.6.20 workshop "Využití inovativních metod ve výuce, sdílení zkušeností z distanční výuky"

Workshop Využití inovativních metod ve výuce, sdílení
zkušeností z distanční výuky 17.6.2020
Termín: 17. 6. 2020, od 13.00 hodin
Místo: venkovní prostor v Klučku, č. p. 5
Prezentace používání pomůcek od MAS Vladař v rámci projektu MAP 2 –
příklady dobré praxe – ZŠ a MŠ Liběšice (koberce Poznej Evropu na
koberci, Poznej Česko na koberci, reportérská sada), ZŠ a MŠ Tuchořice (3D
brýle – využití ve 3. až 5. ročníku, využily i mladší děti). Paní učitelky
kvitovaly využití i v domácím prostředí 😊
Účastnice prodiskutovaly možnost využití dalších pomůcek nabízených
MAS Vladař a předaly si zkušenosti se zadáváním potřebných pomůcek přes
Google dotazník.
ZŠ a MŠ Liběšice a Tuchořice využily na podzim roku 2019 možnost
exkurzí z projektu MAP 2, tuto zkušenost si velmi chválily a těší se na další
spolupráci v této oblasti. ZŠ Lipenec plánuje ve školním roce 2020/2021
uspořádat rovněž exkurzi – doporučeno bylo: HistoryPark Ledčice, Zeměráj
Kovářov, Elektrárna Ledvice, Krušné hory, Praha – historická část.
Další vzdělávání pedagogických pracovníků:
ZŠ a MŠ Tuchořice absolvovala seminář pro pedagogické pracovníky a žáky školy na téma: Svět robotizace, kde si pedagogičtí
zaměstnanci školy zkusili programování různých typů robotů. A žáci si s těmito roboty hráli několik dní – Ozoboti, BeeBoti,
Microbit, Sphero. Školitelem byl Ing. Alexander Fales. Škola získala finance z programu IROP přes MAS Vladař na učebnu
výpočetní techniky, v hodnotě 1.000.000,- Kč. Učebnu budou využívat žáci ZŠ i děti z MŠ.
Probírala se situace s prodloužením projektů Šablony II. a rovněž navázání na realizaci Šablon III.
Účastnice prodiskutovaly současný provoz MŠ a ZŠ v nouzovém stavu – skupiny 15 dětí, provoz školních jídelen a školních
družin. Vysvědčení se bude na všech školách předávat osobně dle nejnovějších pokynů MŠMT. Jako problematické se nám jeví
nástup dětí po dvou měsících pauzy. Dále byla projednána personální situace na jednotlivých školách, v ZŠ Lipenec chybí
kvalifikovaná učitelka 1. st. ZŠ a ZŠ a MŠ Tuchořice postrádá pomocnou kuchařku do školní jídelny a asistenta pedagoga.
Prodiskutována byla i otázka systému inventarizace na jednotlivých školách – inventarizační programy, pověřené osoby. ZŠ
Lipenec potřebuje pořídit interaktivní tabuli, doporučovány byly firmy: AV Media a EkoTab.
ZŠ a MŠ Liběšice se zúčastnila konference AfterCovid 2020 na téma Revize RVP a inovativní přístup ve výuce Informatiky na 1.
st. ZŠ. Revize RVP ZV je plánovaná na uvedení do provozu ve školách ve školním roce 2023/2024. Účastnice se seznámily s
webovými stránkami www.imysleni.cz a prohlédly si veškeré dostupné výukové materiály ke stažení – Vzdělávací materiály- MŠ
– BeeBoty + aplikace Výlety šaška Tomáše – algoritmizace pro malé děti, učebnice Mgr. Jan Berki, Ph.D. – Základy informatiky
pro 1. st. ZŠ, Lego Education WeDo 2.0. Uskutečnění Letní digitální školy v Třebívlicích 21. 8. – 23. 8. 2020 – obsah I-sen, 3D
tiskárny, Lego Education – ještě v přípravě.
Setkání bylo velice přínosné a inspirativní po všech stránkách. Účastnice se domluvily pro další pracovní schůzku v době
hlavních prázdnin.

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

