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INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ PROJEKTU 

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ V ORP VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ II 

únor 2020 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MAP ORP VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 3. číslo  
 

Přinášíme vám třetí číslo informačního zpravodaje projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské 

Meziříčí II“. Tentokrát se věnujeme aktivitám, které v rámci projektu proběhly v uplynulém půlroce i pozvánkám na 

akce, které se uskuteční v období následujícím. 

Hezké dny vám přeje 

Realizační tým MAP II 

   
 

Pozvánka na seminář s Robertem Čapkem 

V úterý 17. března 2020 se ve freskovém sále zámku 

Žerotínů uskuteční odborný seminář pro pedagogy na 

téma „Odměny a tresty ve školní praxi“. Lektorem 

semináře bude uznávaný i kontroverzní odborník  

Mgr. Robert Čapek, Ph.D.* Po semináři, který bude 

určen pro pedagogy, proběhne workshop pro rodiče na 

stejné téma.  

 

Foto: http://www.robertcapek.cz/ 

 * Robert Čapek (* 29. března 1967 v Hradci Králové) je 

učitel a školní psycholog. Kromě psaní knih vytváří 

učebnice, metodické texty, píše blog a spravuje 

facebookové stránky „Líný učitel“. Spolupracuje se 

vzdělávacími institucemi. Jako lektor realizuje pro různé 

vzdělávací organizace a ve sborovnách semináře s 

pedagogicko-psychologickými tématy, jako jsou: 

podporující, klimatické a alternativní metody, 

hodnocení a sebehodnocení žáků, odměny a tresty ve 

školní praxi, třídní a školní klima, třídní schůzky a 

spolupráce s rodiči a další. Vede i workshopy a webové 

semináře na téma „Líný učitel“. (zdroj: Wikipedia) 

Ing. Václav Valčík, manažer projektu 

 

Hrací stěny do škol a volnočasových organizací 

Nejen do mateřských a základních škol, ale také 

volnočasových organizací, byly pořízeny hrací stěny na 

podporu polytechnického vzdělávání.  

 

„V polovině roku 2019 proběhla jednání s organizacemi 

zapojenými do projektu MAP II. Zástupci školských 

zařízení a volnočasových organizací, jako například 

http://www.robertcapek.cz/
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Středisko volného času Domeček, si z nabídky vybavení 

vybrali hrací stěnu vyrobenou v chráněné dílně. Jsme 

rádi, že zástupci organizací jsou aktivní a využívají 

možností nejen na vzdělávání pedagogů a žáků, 

ale i právě pořízení vybavení“, uvedl Daniel Šulák, který 

má na starosti pracovní skupinu zabývající se především 

polytechnikou a environmentálním vzděláváním.   

Hrací stěny se skládají z plstěných tabulí o rozměrech 

100 × 70 cm a 360 dřevěných dílků různých tvarů  

z kvalitního bukového dřeva. 

Každý dílek je z jedné strany opatřen suchým zipem, 

díky kterému na plstěné tabuli pevně drží a zároveň ho 

lze snadno odebrat. Z jednotlivých dílků lze na tabuli 

vytvářet nejrůznější vzory a obrazce, které rozvíjí 

dětskou fantazii a jemnou motoriku. 

Ing. Daniel Šulák, vedoucí PS Další témata 

 

Specifické problémy s PhDr. Janem Svobodou 

V úterý 10. září 2019 proběhl ve velké zasedací 

místnosti Městského úřadu odborný seminář s názvem 

„Práce učitele s žáky se specifickými problémy“. 

Seminář vedl známý lektor a uznávaný zkušený 

psycholog PhDr. Jan Svoboda, který v současné době 

působí na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. 

Interaktivní seminář byl zaměřen na praktická cvičení a 

modelové situace při práci se žáky s nestandardním 

chováním a jednáním. Přítomní účastníci se seznámili 

s řešením emočně vypjatých situací, s technikami a 

formou práce se žáky, kteří svým chováním a reakcemi 

na sebe upozorňují a provokují své okolí. Přítomní 

pedagogové a pedagožky měli také možnost řešit 

s PhDr. Svobodou konkrétní problémy a situace. 

Tohoto úspěšného a velmi kladně hodnoceného 

semináře se zúčastnili pedagogové z mateřských i 

základních škol z celého ORP Valašské Meziříčí. 

Lenka Němcová, specialista samosprávy pro oblast školství, 

mládež a sport 

 

Tvoříme ze dřeva v mateřských a základních školách 

Na přelomu roku byly do mateřských a základních škol 

distribuovány dřevěné polotovary, ze kterých žáci sami 

zhotovují hračky, dárkové předměty i tradiční výrobky, 

které se vztahují k různým svátkům během roku.  

Vzhledem k tomu, že jde o přírodní materiály, děti s 

nimi velmi rády pracují. Tato tvořivá činnost vhodně 

rozvíjí jemnou motoriku, fantazii, samostatnost a vůbec 

praktickou zručnost, kterou žáci v poslední době tolik 

postrádají. 

Práce s těmito materiály odpovídají novému ŠVP, lze je 

tedy zařadit do nejrůznějších předmětů jako prvouka, 

pracovní výchova, výtvarná výchova a podobně.  

 

Ing. Daniel Šulák, vedoucí PS Další témata 

 

O přechodu z MŠ do ZŠ z různých úhlů pohledu 

Tématu školní připravenosti byl věnován odborný 

seminář s uznávanou lektorkou Mgr. Lenkou Bínovou, 

který se uskutečnil v úterý 7. ledna 2020 ve velké 

zasedací místnosti MěÚ Valašské Meziříčí.  

Bezmála čtyřicet rodičů se pak zúčastnilo workshopu 

s názvem „Ve školce mi bylo fajn, ale budu školákem – 

jak nejlépe své dítě připravit na přechod do ZŠ aneb 

připravený předškolák“, který navazoval na seminář pro 

pedagogy. 
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Vhledem k enormnímu zájmu ze strany pedagogů i 

rodičů byly s lektorkou Mgr. Lenkou Bínovou 

naplánovány termíny dalších seminářů a workshopů. 

Ing. Václav Valčík, manažer projektu 

 

Děti a žáci v mobilním planetáriu 

 

Jak Měsíc putoval ke Slunci na návštěvu, se v září a říjnu 

2019, dozvěděli děti a žáci 1. tříd z mateřských a 

základních škol mikroregionu Valašskomeziříčsko-

Kelečsko. V areálu MŠ Kelč a poté dvakrát v tělocvičně 

ZŠ Šafaříkova ve Valašském Meziříčí mělo možnost 

poznat netradičním a zajímavým způsobem 

problematiku vztahů ve vesmíru, blízkém i dalekém, 

velké množství dětí z mateřských či žáků prvních tříd 

základních škol, tedy těch zařízení, které o tuto podporu 

rozvoje matematické gramotnosti prostřednictvím 

aplikace matematických postupů v poznávání vesmíru 

projevily zájem. 

Nadšení téměř čtyř stovek dětí a žáků ze zajímavého 

programu poté využily pedagožky v následujících dnech 

a s využitím speciálně připravených pracovních listů 

rozvíjely matematicko-přírodovědné kompetence 

svých svěřenců z Valašského Meziříčí a okolí s přispěním 

členů Pracovní skupiny pro rozvoj matematické 

gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka. Ta 

pracuje v rámci projektu Místní akční plánu rozvoje 

vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí II. 

Mgr. Milan Hendrych, vedoucí PS Matematická gramotnost 

Ing. Daniel Šulák, vedoucí PS Další témata 

 

Ředitelé škol to nemají lehké 

V říjnu a listopadu 2019 proběhly ve Valašském Meziříčí 

dva minisemináře PhDr. Mgr. Moniky Puškinové, Ph.D.* 

- jeden pro vedení mateřských škol, druhý pro vedení 

škol základních. Cílem miniseminářů bylo pomoci 

ředitelkám a ředitelům škol s řešením problémových 

situací a dotazů například z oblasti pracovněprávních 

vztahů, správního řízení nebo interní dokumentace 

škol.  

Není toho málo, co by ředitelé škol měli znát (protože 

za to odpovídají) – a nejde jen o požadavky dnešní 

košaté a překombinované legislativy… Řídit školu 

znamená řídit lidi, starat se o finance, ale třeba i o stav 

školních budov. Nabídka například právního 

poradenství tomu ne vždy odpovídá. Jak ředitelům 

pomoci? 

„Nám se osvědčila právě forma „miniseminářů“ (jsou-li 

dotazy nebo problémové okruhy zaslány předem, tím 

lépe). Na to pak lze navázat například mailovým 

poradenstvím. Důležité je, abychom si dobře 

porozuměli, protože neúplná otázka může dost často 

vést k neúplné, zavádějící odpovědi.  Další možností 

jsou semináře na míru, připravené dle aktuálních 

potřeb škol. (v oblasti vzdělávání, správního řízení, 

pracovněprávních vztahů…) Upozorňuji posluchače na 

záludnosti, které se mohou objevit. Pak se zamýšlíme 
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nad jejich řešením. Mnohdy existuje více variant, jak se 

k problému postavit, a pak je na řediteli, jaký postup (s 

vědomím možných rizik) si zvolí.“  

Jak jste vnímala naše ředitele a ředitelky – účastníky 

minisemináře? 

„Jsou dobře orientovaní, s pozitivním přístupem. 

Ředitelé škol to opravdu nemají lehké. Naštěstí v tom 

nejsou (respektive nemusí být) úplně sami. Myslím, že 

nejsem ve VALMEZU naposledy…“   

 

* PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. studovala na 

Filozofické fakultě Sankt-Petěrburgské státní univerzity 

a Masarykovy univerzity v Brně a na Právnické fakultě 

Masarykovy univerzity v Brně. Pracovala jako pedagog 

na vysoké škole, pracovnice školského úřadu a 

zástupkyně ředitele střední školy. V současné době se 

zabývá lektorskou a poradenskou činností ve školství. 

Ing. Josef Matocha, vedoucí PS Financování 

 

Vandrujeme za zvířátky, do lesa a zase zpátky 

V rámci pracovní skupiny „Další témata“ projektu 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské 

Meziříčí II, jejíž prioritou je také environmentální 

vzdělávání, navštívily děti zejména mateřských škol 

statek v obci Oznice. Návštěva byla pojata netradičním 

způsobem, a to formou vandru, kdy překvapením pro 

děti byla nejen prohlídka malého hospodářství, ale také 

možnost aktivně se zapojit do vybraných 

hospodářských činností. 

 

Děti strávily příjemný den, poznávaly domácí zvířata, 

poznávaly stromy a rostliny okolí, seznámily se s dalšími 

činnostmi, jako je česání vlny, zpracování dřeva, 

přípravou potravy pro zvířata. Na závěr aktivity 

nemohlo chybět opékání špekáčků. Akce proběhla 

v druhé polovině roku 2019 a vzhledem k velkému 

zájmu bude akce opakována i v roce 2020. 

Ing. Daniel Šulák, vedoucí PS Další témata 

 

Environmentální výukové programy pro mateřské a 

základní školy 

Dvou až tříhodinové programy, volně navazující na 

školní osnovy, proběhly v klubovně a na zahradě 

ekocentra a v okolním lesoparku. Celkem se uskutečnilo 

11 lektorských programů pro celkem 191 dětí 

z mikroregionu. 
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V programu PODZIM se děti naučily poznávat formou 

hry běžné stromy, keře a jejich plody, seznámily se s 

lesními zvířátky – jak tráví zimu a co potřebují k životu. 

RECYKLOHRÁTKY – byl hravý program o obalech, 

odpadech, skládkách, recyklaci, minimalizaci odpadu a 

zero waste, v rámci kterého si děti také mohly vyrobit 

recyklovaný papír. 

PTÁCI KOLEM NÁS přinesl řadu zajímavostí o ptácích, 

čím a jak přikrmovat, vhodných a nevhodných 

krmítkách. Program byl doplněn ukázkou kroužkování. 

ŠKOLA V LESE, LES VE ŠKOLE  - program o lese, jeho 

obyvatelích, stromech, keřích, plodech s využitím 

areálu lesoparku. 

V programu VÁNOCE si děti vyzkoušely, jak vypadaly 

Vánoce na Valašsku před 100 lety, a to včetně zvyků, 

ochutnávky pokrmů a tvoření. 

Programy byly založeny na praktických úkolech, tvořivé 

práci a prožitku a vedou nenásilnou formou k 

osvojování si znalostí o regionální přírodě a tradicích a 

ekologicky únosného jednání. 

Ing. Daniel Šulák, vedoucí PS Další témata 

Jitka Dvorská, Valašské ekocentrum 

 

Koordinační setkání realizačních týmů MAP a KAP 

 

Ve dnech 18. a 19. září 2019 se ve Valašském Meziříčí 

uskutečnilo koordinační setkání realizačních týmů 

Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání (MAP) a 

Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání (KAP) 

z celého Zlínského kraje. Cílem setkání byla zejména 

výměna zkušeností, vzájemná inspirace a diskuse nad 

problematikou realizace projektů místních akčních 

plánů. Účastníci měli také možnost navštívit MŠ, ZŠ a SŠ 

pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí. 

Další setkání realizačních týmů MAP a KAP Zlínského 

kraje se uskuteční 4. – 5. června 2020 v Luhačovicích. 

Ing. Václav Valčík, manažer projektu 

 

Vzdělávací portál SVĚT ENERGIE 

V roce 2016 spustila společnost ČEZ vzdělávací portál 

Svět energie. Prostřednictvím interaktivních aplikací 

nabízí možnost virtuálně navštívit energetická zařízení 

(jaderné, vodní a uhelné elektrárny, chytré město atd.) 

a dopodrobna prozkoumat, jak fungují. Kromě toho 

poskytuje i novinky a zajímavosti z oboru, pestrou 

nabídku výukových materiálů, fotografií ke stažení, 

ukázek z prostředí výroby elektřiny, ale i platformu pro 

výměnu zkušeností mezi pedagogy. 

 

Foto: http://www.svetenergie.cz/ 

Portál Svět energie, který může být zajímavým 

doplňkem v hodinách fyziky i zdrojem informací pro 

zájemce z řad žáků i pedagogů, je přístupný na webové 

adrese www.svetenergie.cz. 

Ing. Václav Valčík, manažer projektu 

http://www.svetenergie.cz/
http://www.svetenergie.cz/
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Přehled plánovaných vzdělávacích akcí MAP II 

17.03.2020 – odborný seminář pro pedagogy 

Téma: Odměny a tresty ve školní praxi 

Lektor: Mgr. Robert Čapek, Ph.D. 

Místo: freskový sál zámku Žerotínů 

Čas: 12:00 – 16:30 hod. 

17.03.2020 – workshop pro rodiče 

Téma: Odměny a tresty ve školní praxi 

Lektor: Mgr. Robert Čapek, Ph.D. 

Místo: freskový sál Zámku Žerotínů 

Čas: 17:00 – 19:00 hod. 

14.10.2020 – odborný seminář pro pedagogy 

Téma: bude upřesněno 

Lektor: Mgr. Lenka Bínová 

17.12.2020 – odborný seminář pro pedagogy 

Téma: Systém podpůrných opatření v inkluzivním 

vzdělávání 

Lektor: MUDr. PhDr. Miroslav Orel, Ph.D. 

17.12.2020 – workshop pro rodiče 

Téma: Zdravé a bezpečné klima ve škole 

Lektor: MUDr. PhDr. Miroslav Orel, Ph.D. 

Na základě velkého zájmu ze strany pedagogů a rodičů 

byly s lektorkou, paní Mgr. Lenkou Bínovou, 

naplánovány na roky 2021 a 2022 termíny dalších 

odborných seminářů a workshopů, a to na: 01.02.2021, 

02.12.2021 a 24.03.2022. 

Ve výše uvedených termínech se vždy uskuteční 

odborný seminář pro pedagogy, na který bude 

bezprostředně navazovat workshop pro rodiče. 

Témata, kterým budou jednotlivé akce věnovány, 

budou upřesněny dodatečně na základě požadavků ze 

strany pedagogů a rodičů. 

Účast na všech aktivitách realizovaných v rámci 

projektu MAP II je zdarma. Vzhledem k omezené 

kapacitě přednáškových místností je potřeba se na 

semináře a workshopy registrovat. Více informací 

naleznete v pozvánkách, které jsou před plánovanými 

akcemi rozesílány. 

 

Kde je možné získat informace k MAP? 

Informace k projektu MAP II jsou k dispozici na 

webových stránkách projektu nebo na profilu na 

sociální síti Facebook. Oslovit nás můžete také přímo 

prostřednictvím níže uvedených kontaktů. 

Manažer projektu 
Ing. Václav Valčík / valcik@muvalmez.cz  
 
Koordinátor 
Mgr. Milan Knápek / zszerotinova@zszerotinova.cz  
 
Vedoucí PS Financování 
Ing. Josef Matocha / matocha@muvalmez.cz  
 
Vedoucí PS Čtenářská gramotnost 
Mgr. Karolína Holl, DiS. / karolina.holl@email.cz  
 
Vedoucí PS Matematická gramotnost 
Mgr. Milan Hendrych / reditel@zssafarikova.cz  
 
Vedoucí PS Rovné příležitosti 
Ing. Monika Maňáková / manakova.monca@gmail.com  
 
Vedoucí PS Další témata 
Ing. Daniel Šulák / sulak@muvalmez.cz  
 
Předseda ŘV MAP II 
Mgr. František Svoboda / oubranky@vm.inext.cz  
 
Webové stránky: 
http://www.meziricsko.cz/mistni-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani-
orp-valasske-mezirici-ii/ 
 
Facebook: 
https://www.facebook.com/MAPIIValMez/  
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