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Jednání pracovní skupiny Neformální a zájmové vzdělávání 

zápis č. 5 

DOTEK, Horní Maršov, 7. 7. 2021, od 9:00 

 

Program: 

1. Zhodnocení výjezdu s řediteli škol do Horního Maršova 

2. Rekapitulace dění v rámci projektu MAP Trutnovsko II 

3. Příprava odloženého setkání učitelů k MZU 

4. Různé, diskuse 

 

1. Zhodnocení výjezdu s řediteli škol do H. Maršova 

• Bylo konstatováno, že se akce vydařila, zaznamenali jsme pozitivní ohlasy – poděkování 

hostitelům ze Střediska SEVER i Radovanu Vlčkovi za prezentaci knížky Rýchory  

 

2. Rekapitulace dění v rámci projektu MAP Trutnovsko II 

- zhodnocení výzvy Fotíme náš region, byly tam prvky MZU 

- prezentován cyklus Učitelé sobě – sdílení zkušeností mezi kantory jednotlivých předmětů 

- členové PS informováni o výrobě pohádkových audioknížek, opět s prvky MZU 

 

3. Příprava odložené akce – sdílecího setkání učitelů k MZU 

o Stanoven termín a místo: úterý 19.10.2021 od 9:00, cca do 14:00 (DOTEK H. Maršov)  

o Přípravné jednání PS NZV během září, termín bude upřesněn (DOTEK H. Maršov)  

o Akce bude koncipována jako DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků) 

v době školní výuky, účastníci pak dostanou certifikát o absolvování 

o Jako lektoři budou osloveni Jiří Svoboda, Dušan Vodnárek, Zdeněk Honzera, Lenka 

Burešová. Může se připojit i Radovan Vlček, bude-li chtít. 

o SEVER navrhne koncept celé akce, který společně doladíme. Uvažuje se, že sdílecí 

setkání bude rozdělené na části: 

- Úvod, rychlé kolečko (představení účastníků) 

- Teoretické uvedení do MZU 

- Příspěvky lektorů 

- Účastníci si vzájemně nasdílejí své metody, postupy, zkušenosti… 

                             Bylo by dobré účastníky „předpřipravit“ – vy se dozvíte něco od nás, my zase od vás 

(jak co děláte). 

   Dobré síťovat věci, které lze dělat v běžné výuce, ne okázalé, nabubřelé věci. 

   Kvitovány nápady realizovatelné v rámci běžné vyučovací hodiny. 

Každý účastník si odnese odbornou literaturu. 

 

4. Různé, diskuse 

o proběhla debata o situaci ve školství 

o nastíněny vyhlídky na podzim 2021 a jak bude PS při plánování aktivit reagovat na 

formu výuky (prezenční nebo distanční) 

 

Úkoly do příštího jednání: 
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• Středisko SEVER připraví koncept sdílecího setkání k MZU 19.10., tento koncept pak společně 

doladíme.   

• Tým MAP zajistí distribuci pozvánky do území a zmapuje zájem o tuto akci 

 

Prezenční listina z jednání je přílohou tohoto zápisu. 

 

Příští setkání PS se bude konat v září 2021 (DOTEK Horní Maršov) – termín bude upřesněn. 

 

 

Zapsal: Petr Záliš  

Dne 7. 7. 2021  


