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Výstava výtvarných děl „Tajemství Orlických hor“ 

MAP II Dobruško 

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN II DOBRUŠKO 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP) je 

produktem spolupráce partnerů v území 

ORP Dobruška, stanovuje priority a jednotlivé 

kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky 

v území na základě místní potřebnosti  

a naléhavosti, lokálních přínosů a podloženosti 

reálnými daty a analýzami z daného území. 

MAP je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního 

inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. 

Zahrnuje oblasti předškolního a základního 

vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. 

Tomuto zaměření odpovídá území realizace i výběr 

partnerů pro realizaci MAP a zaměření sběru dat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzdělávací aktivity, jednorázové akce, pracovní skupiny v roce 2018  

PROJEKT V ROCE 2018 

 

VÝSTUPY PRACOVNÍCH SKUPIN  

ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST 

▪ Vzdělávací workshopy/semináře 

▪ Literárně-výtvarná soutěž  

„Tajemství Orlických hor“ 

 

MATEMATICKÁ GRAMOTNOST 

▪ Projektové dny zaměřené na finanční 

gramotnost – rozpočet domácnosti, 

dovolená  

▪ Vzdělávací workshopy pro pedagogy  

 

FINANCOVÁNÍ 

▪ Financování aktivit napříč projektem  

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI  

▪ Vzdělávací workshopy/semináře 

▪ „Páťáci páťákům“ – zjednodušení 

přestupů ve vzdělávání 

▪ Spolupráce s OSPOD MěÚ Dobruška  

 

MATEŘSKÉ ŠKOLY   

▪ Vzdělávací workshopy/semináře 

▪ Setkání s logopedem 

▪ Den učitelů – neformální setkání  

▪ Odborná exkurze  

 

ŠKOLA 21   

▪ Kluby ředitelů  

▪ Vzdělávací semináře  

▪ Strategické řízení a plánování  

ve školách 

 

  

    
 

 

USPOŘÁDANÉ 

VZDĚLÁVACÍ AKCE 

Vyhlášení literárně-výtvarné soutěže „Tajemství Orlických hor“ 
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PROJEKT V ROCE 2019 
 

Výstupy pracovních 

skupin 
AKTIVITY PEDAGOGŮ ZAPOJENÝCH  

DO PRACOVNÍCH PLATFOREM PROJEKTU 

PS Čtenářská gramotnost 

▪ „Tajemství Orlických hor“ literárně-

výtvarná soutěž 

▪ Kulatý stůl s logopedem 

▪ Vzdělávací workshopy/semináře 

PS Matematická gramotnost 

▪ Rozvoj finanční gramotnosti 

PS Rovné příležitosti 

▪ „Páťáci páťákům“ cyklus aktivit 

pro usnadnění přechodu z 1. na 2. st. ZŠ 

▪ Domácí vzdělávání – diskuze 

nad tématem 

▪ Cyklus kulatých stolů ve spolupráci 

s OSPOD MěÚ Dobruška 

▪ „Učitel v pohodě a nad věcí“ workshop 

pro učitele s tématem work-life balance 

PS Škola 21 

▪ Tematické dny v angličtině pro rozvoj 

jazykových kompetencí dětí a žáků 

▪ Triády – rodičovské schůzky efektivně 

▪ Strategické řízení a plánování ve školách 

– efektivní dvoudenní workshop 

PS Mateřské školy 

▪ Den učitelů MŠ – setkání pro rozvoj 

spolupráce a partnerství v území 

▪ Exkurze a využití digitálních technologií 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
POMÁHÁME DOSTAT ODBORNÍKY DO ÚZEMÍ 

VZDĚLÁVACÍ AKCE 

WORKSHOPY, SEMINÁŘE, EXKURZE 

V průběhu celého roku 2019 realizační tým 

MAP II Dobrušsko aktivně naslouchal potřebám 

pedagogů a aktérů ve vzdělávání. Díky 

pravidelným setkáním v rámci pracovních 

platforem vznikla celá řada úspěšných výstupů 

projektu. Ať se jednalo o vzdělávací akce, 

unikátní cyklus „Učitelé učitelům“ či o kulaté 

stoly s odborníky na aktuální témata 

ve vzdělávání. V rámci těchto aktivit probíhalo 

sdílení zkušeností napříč celým územím 

a efektivně se prohlubovala spolupráce. 

KULATÝ STŮL VE SPOLUPRÁCI 

S OSPOD MĚÚ DOBRUŠKA 

MAP II Dobrušsko navázal aktivní spolupráci 

s OSPOD MěÚ Dobruška, v rámci které se 

uskutečnila 3 setkání zástupců škol a aktérů v síti 

pro ohrožené děti a jejich rodiny s cílem, aby jim 

byla vždy co nejefektivněji poskytnuta pomoc. 

 

Jednalo se o témata, jako jsou například:  
 

✓ Šikana, výchovné problémy, záškoláctví 

✓ Domácí násilí, rodičovské konflikty, 

syndrom CAN 

✓ Sanace, výchovné problémy, ústavní 

výchova, syndrom CAN 

 

Na každém setkání byli přítomni odborníci  

na daná témata, pracovníci primární prevence, 

psycholog, zástupci pedagogicko-psychologické 

poradny, volnočasových organizací, sociálních 

služeb pracujících s ohroženými dětmi a jejich 

rodinami včetně zástupců OSPOD MěÚ 

Dobruška v čele s místním lídrem, 

Ing. Mgr. Simonou Dolkovou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ  

A PLÁNOVÁNÍ ŠKOL 
Jedním z prioritních cílů realizačního týmu 

projektu je podpořit v území strategické řízení 

a plánování ve školách tak, aby se nevytvářely 

pouze povinné dokumenty, které leží na dně 

zásuvky u stolu a nepoužívají se. Kvalitně 

zpracovaná strategie může být velmi účinným 

nástrojem pro rozvoj celé organizace. 

Seminář vedla zkušená lektorka a bývalá paní 

ředitelka Ing. et Ing. Soňa Španielová, 

Ph.D., MBA spolu s kolegyní Ing. Marcelou 

Makarovou. 
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ODBORNÁ ZAHRANIČNÍ STÁŽ 

Učitelé a odborníci z Dobrušska na stáži ve Velké Británii 

WORTHING (UK) 

Učitelé a odborníci z oblasti vzdělávání z území Dobrušska se vydali na odbornou stáž do škol ve Velké Británii. Během stáže, která byla realizována 

v rámci projektu MAP II Dobrušsko, navštívili celkem 3 školy. Všechny navštívené školy byly součástí britského vzdělávacího systému  

a vzdělávající děti a žáky do 15 let. Pedagogové měli možnost diskutovat s vedením škol, komparovat český a britský vzdělávací systém dětí a žáků 

do 15 let, účastnit se výuky, diskutovat s pedagogy, ale i s rodiči, dětmi a žáky. V návaznosti na stáž předávají pedagogové prostřednictvím setkání 

(tzv. pracovních skupin v rámci projektu MAP II Dobrušsko) své poznatky a sdílejí příklady praxe včetně načerpaných zkušeností  

s ostatními učiteli v území.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEN UČITELŮ MŠ 
Na setkání v Kulturním domě v Dobrušce, v rámci kterého se představovaly 

jednotlivé mateřské školy, se setkalo téměř 50 zástupců mateřských škol z celého 

území ORP Dobruška. Během setkání prezentovaly jednotlivé mateřské školy 

své aktivity, navzájem se seznámily se svými činnostmi, vzděláváním a projekty, 

ve kterých jsou zapojeny, a sdílely si praktické příklady z výchovně 

vzdělávacího procesu dětí v mateřských školách. 

IMPLEMENTAČNÍ AKTIVITY 
 

Tajemství Orlických hor 
V rámci projektu byla uspořádána literárně-výtvarná soutěž na téma 

„Tajemství Orlických hor“. Hlavním cílem soutěže bylo podpořit nejen 

vztah k regionu, jak název soutěže napovídá, ale především rozvoj 

čtenářské pre/gramotnosti u dětí a žáků do 15 let. Přípravě  

a plánování soutěže se věnovali členové pracovní skupiny 

pro rozvoj čtenářské gramotnosti. Do soutěže se zapojilo téměř 700 

dětí a žáků z 11 škol z Dobrušska. Celkem 93 prací postoupilo 

do meziškolního kola soutěže, které hodnotila odborná porota. 

Nelehkého úkolu role porotce se ujala Jarmila Haldová, PaedDr. Josef 

Lukášek, Mgr. Petra Žďánská, Pavel Štěpán a Bc. Zdeněk Drašnar. 

 

Cyklus „Páťáci páťákům“ aktivita 

pro usnadnění přechodu na 2. stupeň ZŠ 

Přestupy  

ve vzdělávání jsou 

nelehkým krokem 

v životě dětí, proto 

se i tímto tématem 

zabývá projekt 

MAP II Dobrušsko. 
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PROJEKT V ROCE 2020 

  Děti v pasti sociálních sítí  
přednáška a beseda pro rodiče 

 

Tzv. „predátorů“, kteří se snaží dostat k mladým lidem, získat si postupně jejich 

důvěru, je stále více. A bohužel je to v dnešní době velmi snadné. Právě z důvodu, 

že mladí lidé jsou velmi citliví a v drtivé většině případů věří spíše absolutně 

cizímu člověku, který se schovává za obrazovkou monitoru a klávesnicí, než 

vlastní rodině či zkušeným pedagogům. Aktuální téma, vysoká poptávka, z těchto 

důvodů se konala beseda a přednáška s rodiči v rámci projektu MAP II Dobrušsko 

s plk. PhDr. Ondřejem Moravčíkem, preventistou Policie ČR, který 

spolupracuje s mladým youtuberem Vojtěchem Plachetkou a studentkou 

Univerzity Hradec Králové Terezou Cimmerovou, která se tomuto citlivému 

a velmi důležitému tématu aktivně v rámci studia věnuje.  

Společně se snaží problémem kyberšikany a nebezpečí na sociálních sítí 

zabývat, následně své zkušenosti a vědomosti předávají napříč generacemi.  
 

 Rozvíjíme čtenářskou 

pre/gramotnost  
K rozvoji čtenářské gramotnosti byl uspořádán praktický 

workshop s Mgr. Klárou Smolíkovou na téma „Čtenářské 

dílny a komiksy ve výuce“ a také  workshop s paní 

knihovnicí Evou Maurovou „Extra porce knihovny“.  

 

Spolupráce s OSPOD 

MěÚ Dobruška  
Z důvodu pandemie COVID-19 proběhla setkání tří 

kulatých stolů s odborníky on-line formou na platformě 

Google Meet. Setkání byla věnována tématům pro ohrožené 

děti a jejich rodiny. Setkání moderoval realizační tým 

ve spolupráci s Ing. Mgr. Simonou Dolkovou, vedoucí 

OSPOD MěÚ Dobruška. 

Pomáháme školám s distanční výukou   
MAS POHODA venkova, z.s. je tu pro všechny školy a podávala pomocnou 

ruku napříč územím Dobrušska i v období distanční výuky. Pedagogové 

z území poptávali webináře se zaměřením na MS Teams i na další konkrétní 

nástroje komunikačních platforem. Jeden z webinářů cílený na MS Teams 

byl věnovaný rodičům žáků z území. Dále pedagogové projevili zájem 

o webinář zaměřený na práci v platformě Google Classroom.  

Výtvarná výzva: 

vytvoř komiks   
Doba distanční výuky nebyla snadná 

pro pedagogy ani pro samotné žáky, proto 

realizační tým projektu přišel s myšlenkou, jak 

zpestřit všem žákům základních škol domácí 

výuku a zároveň rozvíjet jejich čtenářskou 

gramotnost.  

Pracovní 

skupiny 

projektu 
 

Jednání pracovních skupin 

projektu díky pandemii 

COVID-19 byla přesunuta 

do on-line prostředí platformy 

Google Meet. Členové 

pracovních skupin zde sdíleli 

především své zkušenosti 

z probíhající distanční výuky, 

včetně rad a inspirací, jak ji 

efektivně pojmout. Realizační 

tým MAP II Dobrušsko  

organizoval pro ředitele ZŠ 

a MŠ v území pravidelné on-

line porady, kde vznikl prostor 

na sdílení zkušeností napříč 

celým územím.  
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PROJEKT V ROCE 2021 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Cyklus seminářů 

s fyzioterapeutkou   
V průběhu celého roku se postupně konaly čtyři webináře a jeden 

prezenční akreditovaný seminář zaměřený na zdravý rozvoj dětí 

a žáků. Tento cyklus postupně vytvořil ucelené informace 

pro pedagogy z území týkající se zdravého rozvoje dětí a žáků, který 

napomáhá ke správnému psaní, udržení pozornosti či správnému 

držení tužky. O vzdělávací akce byl velký zájem ze strany pedagogů 

z území. 

 

Google Workspace pro 

MŠ & aplikace do výuky 
Podávali jsme pomocnou ruku i pedagogům MŠ 

při školení k  platformě Google Workspace, 

zároveň jsme usnadnili  pedagogům ZŠ distanční 

výuku, kdy jsme představovali vytvořené seznamy 

aplikací nejen do výuky v rámci cyklu „Učitelé 

učitelům“. 

Pracovní skupiny projektu   
Aktivity pracovních skupin nezastavila ani pandemie COVID-19. I nadále  

se pedagogové zapojení v pracovních skupinách projektu aktivně scházeli 

pomocí videokonferencí, některá setkání probíhala již prezenčně. Jednání 

se i nadále věnovala přípravě implementačních aktivit, dále tvorbě ročního 

akčního plánu i reflexi celého projektu MAP II Dobrušsko.  

Informatika a RVP   
Pomáháme ředitelům základních škol implementovat do ŠVP změny RVP 

v oblasti informatiky. Kulatý stůl pro ředitele základních škol moderoval 

Mgr. Daniel Janata, odborník z NPI ČR. 

Komiksy ve výuce  
Pro velký zájem pedagogů, využívat komiksy ve výuce napříč všemi 

předměty a rozvíjet tak nejen čtenářskou gramotnost, se uskutečnil webinář 

s Mgr. Klárou Smolíkovou.  
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Implementační aktivity: 

Řemeslné dny v MŠ   
Mateřské školy na území Dobrušska se aktivně zapojily do řemeslných dnů. 

A co aktivita obnášela? Především seznámit děti s řemesly, navštívit 

řemeslníky a budovat vztah k regionu. 

Fiktivní firma při ZŠ 
Žákovská firma při ZŠ? Vše je možné, když je škola otevřená novým věcem, 

nápadům a spolupráci, právě tak jako Základní škola Františka Kupky 

v Dobrušce. 

Místní lídři:  

připravujeme zahraniční stáž  
V rámci aktivit místních lídrů z území jsme se intenzivně připravovali 

na plánovanou zahraniční stáž, která se měla konat v Estonsku. Lídři se 

věnovali komparaci vzdělávacího systému České republiky a Estonska, 

seznamovali se se vzdělávacím systémem a v rámci pravidelných 

setkání si sdíleli získané informace. Bohužel nám pandemie COVID-19 

odlet na zahraniční stáž překazila. Stáž byla připravována ve spolupráci 

s českou ambasádou v Estonsku.  

Workshopy: 

Extra porce knihovny 
Jak funguje knihovna? Co děti rády čtou? Jaká literatura frčí? Díky 

efektivnímu rozvoji čtenářské gramotnosti na Dobrušsku získali pedagogové 

odpovědi na tyto otázky.  

Setkání ředitelů a zřizovatelů škol   
Na podzim roku 2021 jsme uspořádali výjezdní setkání pro ředitele  

a zřizovatele škol. Střední článek podpory škol, strategické řízení  

a plánování ve školách, pedagogický leadership a management, 

manažerské dovednosti pro lídry – starosty a ředitele, to byla hlavní 

témata dvoudenního setkání, které moderovala Ing. et Ing. Soňa 

Španielová, Ph.D., MBA, Ing. Marcela Makarová, Ing. Olga Prázová 

a Jan Machek. 

Osvěžení do hodin matematiky 
Inspirace, jak zpestřit klasické hodiny matematiky, pedagogům základních škol 

představili pedagogové z Novoměstska v rámci cyklu „Učitelé učitelům“. 

Spolupráce škol a OSPOD 
I v tomto roce jsme rozvíjeli spolupráci škol a OSPOD MěÚ Dobruška, zaměřili 

jsme se na témata ohrožených dětí a jejich rodin.  


