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4. číslo 

6/2017 

CO SE DĚLO, DĚJE A BUDE DÍT? 

Pracovní skupiny se nadále scházejí, druhý řídící výbor schválil 

Strategický rámec, proběhlo druhé jednání partnerství Map, hledáme 

aktivní lidi se zájmem o vzdělávání, připravujeme semináře a workshopy. 

JAKÝ MÁ MAP ZAMÝŠLENÝ PŘÍNOS? 

Místní akční plán vzdělávání se skládá ze čtyř klíčových aktivit. První a 

velmi důležitou je akční plánování. Mezi to patří rozvoj partnerství. 

Partnerské subjekty by se měli setkávat či vyměňovat zkušenosti. Dále 

Dohoda o prioritách – především z operačního programu IROP. Dále 

sestavení akčního plán a poslední dílčí podaktivitou je budování 

znalostních kapacit – např. pořádáním „ochutnávkových“ seminářů.  

Další klíčové aktivity jsou: evaluace, řízení MAP a řízení projektu. 

 „Hledáme aktivní lidi, kterým není lhostejný 

další vývoj  vzdělávání dětí a žáků na 

Kadaňsku.“ 

Z PRACOVNÍCH SKUPIN 

V průběhu dubna, května a června 2017 se sešli tématické pracovní 

skupiny. V rámci setkání pokračovalo rozpracovávání Strategického 

rámce, zejména formulace jednotlivých cílů a opatření k cílům vedoucích. 

Strategický rámec dle připravené swot analýzy připravil a představil 

Bronislav Podlaha. Vedoucí skupin domluvili několik dalších seminářů a 

přednášek. Stále platí, že hledáme aktivní lidi, kterým není 

lhostejný další vývoj  vzdělávání dětí a žáků na Kadaňsku. 

Zapojte se do činnosti pracovních skupin a posuňme se kupředu!  

Účastníci v pracovní skupině mohou být honorováni! Témata 

pracovních skupin: 

1. Podnikavost, iniciativa, kreativita žáku ZŠ, kariérové poradenství a 

polytechnika (přírodní vědy) ZŠ 

2. Cizí jazyky ZŠ 

3. Předškolní vzdělávání 

4. Čtenářská gramotnost ZŠ, kulturní povědomí a vyjadřování 

5. Inkluze ZŠ + občanské a sociální dovodenosti žáků 

6. Matematická gramotnost ZŠ a digitální kompetence 

 

ÚVODNÍK 

Právě držíte v rukách další číslo 

MAPáckého občasníku. Projekt 

naplno běží, pracovní skupiny 

se scházejí, řídící výbor schválil 

Strategický rámec, proběhlo 

třetí jednání partnerství Map a 

setkání vedoucích pracovních 

skupin. Pořád hledáme stálé 

členy do tematických 

pracovních skupin. Pojďte 

zlepšit vzdělávání na 

Kadaňsku ;-)  

 Co se děje a bude dít? 
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Spolupracujeme s: 

 

 

 

 

http://www.socialni-zaclenovani.cz/inkluzivni-a-kvalitni-vzdelavani-v-uzemich-se-svl


 

 

SEMINÁŘ INTERAKTIVNÍCH HER 

Seminář interaktivních her byl pořádaný v pátek 21. dubna v 

počítačové učebně na ZŠ Rudolfa Koblice, Pionýrů 1102 v Kadani od 

osmé do circa čtvrté odpolední. 

Účastníci semináře se nejprve v prvním bloku seznámily s know-

how hry C´est la vie. Věta C´est la vie (v překladu z francouzského 

jazyka znamená To je život) jejímž účelem  je nastínit mladým lidem 

život v období dospívání a dospělosti. Hra je určena žákům 8. a 9. 

tříd ZŠ a prvním ročníkům SŠ. Cílem je ukázat hráčům, jaké 

možnosti jim současná společnost nabízí a jaký dopad má využití 

těchto eventualit na život člověka. Hra odhaluje různé cesty, které 

vedou k dosažení určitého životního standardu, nebo člověka 

naopak od vytyčeného cíle odvádějí.  Lektorkou tohoto bloku byla 

Lenka Hozáková z bílinské pobočky Společnosti člověk v tísni, o.p s.. 

SEMINÁŘ MALÝ VĚDEC 

Dne 2.6.2017 se konal od 13:00 hod seminář Malý vědec. Seninář se 

konal  v ZŠ a MŠ ZAČÍT SPOLU na Kpt. Jaroše 612 v Kadani. 

Lektor: Petr Benda. 

Seminář byl uspořádán v rámci vzdělávání MAP ORP Kadaň na 

základě zájmu o nabídnuté téma vyjádřeného z řad členů 

Partnerství.  Na nabídnutý termín se závazně zaregistrovalo 20 

zájemkyň. Nakonec seminář absolvovalo 16 účastnic z šesti 

mateřských škol a Kulturního zařízení Kadaň): 

Beata Šmátralová, Alena Vaškovičová, Vlasta Maxová, Radka 

Štejnarová, (MŠ Čtyřlístek, Klášterecká 1557, Kadaň), Zuzana 

Rubešová, Jindřiška Balková, Zuzana Sýkorová, Miluše Matoušková 

(Začít spolu, Kadań), Vlasta Kalánková (MŠ a ZŠ Chbany), Miluše 

Mroczkowska, Simona Rešlová, Alena Domanjová (MŠ, Husova 

1337, Kadaň), Iveta Králová, Iveta Pilařová (MŠ Olgy Havlové, 

Kadaň), Pavlína Jakoubková (KZK Kadaň). 

Omluveny:  Vlasta Maxová, Radka Štejnarová, Nela Raušerová, 

Petra Koptišová, Erika Zelenková (MŠ Čtyřlístek, Klášterecká 1557, 

Kadaň). 

Seminář lektoroval Petr Benda, učitel v česko-anglické školce a 

vedoucí kroužku Malý vědec v pražském dětském centru Bedrníček) 

a externí člen pracovní skupiny Předškolní vzdělávání MAP ORP 

Kadaň. 

Lektor Petr Benda seznámil účastnice zajímavou a poutavou formou 

(pomocí demostrace her, herních objektů, videí a diskuzí) s 

možnostmi, jak otevřít dětem oči a vyvolat, či spíše udržet, v nich 

zájem zkoumat vše, co je obklopuje: od atomů přes lidské tělo až do  

 

 
 
Kontakt: 

MAS Vladař o.p.s 

Karlovarská 6, Valeč 

tel: 774 965 573 

Roman.kristof@vladar.cz 

www.vzdelavani-kadansko.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vzdelavani-kadansko.cz/


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nejzazších koutů vesmíru. 

SEMINÁŘ PRACOVNÍ SKUPINY CIZÍ JAZYKY 

Dne 21.6.2017 proběhl od 12:10 hod do 14:50 na ZŠ Rudolfa Koblice, 
Pionýrů 1102 v Kadani seminář Cizí jazyky. Přednášející byli Jakub 
Fischer, DiS., Mgr.Vladislava Beránková a Mgr.Kateřina Michalova. 
 
Pro všechny registrované účastníky byly připraveny složky 
s materiály k připraveným tématům. Seminář započal podle předem 
stanoveného programu presentací vedoucího pracovní skupiny 
Jakuba Fischera o využití metody CLIL ve výuce. Byly představeny 
pracovní listy a učebnice vážící se k aplikaci metody. Po krátké 
přestávce následovala presentace Vladislavy Beránkové týkající se 
ICT VE VÝUCE  a zkušenostií z kurzu Erasmus.  Účastníci si mohli na 
místě vyzkoušet aplikace: 
 
 - Aplikace: ANIMAL 4D, ANATOMY 4D, ELEMENTS 4D 
 
- Aplikace: QR GENERÁTOR 
 
- Hra KAHOOT 
 
- MOZZA BOOK - pro různé předměty, 3D obrázky. 
 
- Videa v angličtině 
 

Seminář zakončila prezentace učebnice německého 

jazyka  nakladatelství KLETT MAXIMAL INTERAKTIV,  

představená s využitím videí Kateřinou Michalovou. 

Během i po presentacích probíhala diskuze mezi 

účastníky.  Účastnící se shodli, že obdobný seminář bude rozvinut a 

připraven v rámci pracovní skupiny i v příštím školním roce, 

poněvadž jde o téma žádané řadou pedagogů odborných předmětů 

v rámci Partnerství MAP. 

_______________________________________________ 

KONTAKT: 

MAS Vladař o.p.s 

Karlovarská 6, Valeč  

 
 

 
 

 
 
 

Co nás čeká 

v měsíci červenec 

– září 2017? 

25.7. seminář: 

 3-denní seminář hodnotového 

vzdělání 

31.8. seminář: 

 Seminář pracovní skupiny cizí 

jazyky 

12.9. seminář: 

 Bezpečné zacházení 

s chemickými látkami a 

s přípravky ve školách – zákonné 

povinnosti dle platné legislativy 

22.9. seminář: 

 seminář Malý vědec II 

 

 

 

 

 

 

 


