
 

 

zMAPujte to 

s námi!  

Zpravodaj č. 1 

Přinášíme krátké shrnutí toho, 

co přinesl uplynulý rok 2019 a 

začátek roku 2020. ZMAPujeme 

spolu vydařené projekty a 

přednášky a na konci si i 

zasoutěžíme! 

Pracovní skupina         pro 

čtenářskou                  a 

matematickou gramotnost 

Po celou dobu realizace projektu se schází 

aktivní a nadšení učitelé v rámci několika 

pracovních skupin, k nimž patří i PS pro 

čtenářskou gramotnost a PS pro matematickou 

gramotnost. Zástupci těchto dvou skupin 

vypracovali v roce 2019 náměty a návrhy pro 

matematické a čtenářské stezky. Jednou z nich 

je i stezka 7 holovouských šifer, která vede přes 

cyklostezku z Hořic do Chodovic. Již nyní si 

můžete povšimnout nakreslených znaků     po 

celé trase!  

Pracovní listy jsou ke stažení na našem webu: 

www.maphorice.cz 

 Co je MAP? 

Jedná se o projekt zaměřený        

na zlepšení kvality vzdělávání 

v mateřských a základních 

školách.  

Na území Hořicka ho realizuje 

místní akční skupina MAS 

Podchlumí, z. s. od listopadu 2018 

do října 2022 

 

  

 

Místní akční plán 

vzdělávání pro ORP Hořice II 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009095 

 

 

 

 

 

Místně zakotvené učení 

Výsledkem práce pracovní skupiny pro 

místně zakotvené učení bude učebnice a 

sborník pracovních listů. Důraz je kladen 

především na autenticitu místa, 

propojení událostí, zajímavostí a specifik 

regionu s učebními osnovami a programy 

jednotlivých škol. Do práce na pracovních 

listech se zapojili zástupci místních 

základních i středních škol      a zástupce 

Městského muzea a galerie   v Hořicích. 

V současné době jsou již zpracované 

podklady a my se pomalu začínáme těšit 

na finální podobu. 
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Jak řekl učitel národů… 

„Naši učitelé nesmějí být podobni 

sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam 

jít, ale samy nejdou“.  

- Jan Amos Komenský

  

Od samého počátku projektu pořádáme semináře, 

kurzy, přednášky a workshopy   pro pedagogické 

pracovníky, pro děti i širokou veřejnost. Jedním 

z prvních byl seminář „Rovné příležitosti ve 

vzdělávání“, z nějž vyplynulo založení a setkání 

pracovní skupiny pro rovné příležitosti. Do této 

pracovní skupiny se přihlásili učitelé, asistenti, 

zástupci z odboru sociální péče v Hořicích a 

nízkoprahového centra PoHoDa, se kterým byla 

navázána další spolupráce. 

Následovalo setkání školních koordinátorů, 

přednášky o montessori výuce a strategie 

vyšetřování šikany s Mgr. Jiřím Maléřem,  

 

   

 

  

 

 

  

Na slovíčko s ředitelkami! 

Mgr. Michaela Trejtnarová je ředitelkou 

mateřské školy v Náchodě a přijela s velmi 

přínosnou přednáškou. Ředitelky 

mateřských škol se dozvěděly více o 

strategických plánech, o koncepci každé ze 

škol a o práci s dětmi.  

V květnu pak přijela paní Trejtnarová ještě 

jednou, a to s přednáškou „Badatelské 

aktivity“.  

 

A tak jsme začali 

včelařit… 

Neberte nás doslovně. To jsme jen v rámci 

našeho projektu pořídili digitální včelku 

BEE-BOT, mikroskopy a mluvící skřipce, o 

nichž jsme se dozvěděli právě z přednášky o 

badatelských aktivitách v MŠ. Tyto pomůcky 

jsou půjčovány v jednotlivých školkách a 

pomáhají s digitální výukou. Zároveň mohou 

posloužit, jako výukové pomůcky v čtenářské 

i matematické pregramotnosti. 

 

Listování  

Herci z Městského divadla v Brně nás 

navštívili v roce 2019 i 2020. Tradicí se již 

stalo Listování v měsíci knihy a tím je 

březen! 

V prvním roce přijal pozvání Alan Novotný a 

Lukáš Hejlík s představením „Dobrodružství 

Strýčka Ludvíka“ (pro první stupeň) a „Můj 

příběh: 9:58“ (pro druhý stupeň). Obě 

představení se konala v Domě kultury 

Koruna. 

Tento rok se akce přemístila do Sousedského 

domu v Miletíně. Scénické čtení „Fake news 

challenger“ s Alanem Novotným a Jiřím 

Resslerem se zúčastnili pouze žáci druhého 

stupně. Další představení se připravuje na 

podzim roku 2020. 

 

Jak vidíte na obrázku níže, scénické čtení 

předává dětem obsah knih velmi zábavnou a 

interaktivní formou. 

který nás pro velký úspěch navštívil hned 

několikrát! Těšit se na něj můžete na podzim 

12. 11. 2020 s přednáškou pro veřejnost 
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Jdeme do školy! 

Protože moc dobře víme, jak stresující může 

být nástup do první třídy, pozvali jsme si do 

MŠ Cerekvice lektorku Mgr. Andreu 

Žilkovou, PhD. Přednáška byla určena pro 

veřejnost a zúčastnilo se jí hned několik 

maminek nastávajících prvňáčků.  

 

Milovický recitátor 

V dubnu se v Milovicích u Hořic sešli nadšení 

recitátoři z okolních malotřídních škol, aby se 

utkali v přednesu básní veselých a vtipných, 

ale i vážných a dramatických. Porota, která 

výkony hodnotila, měla nelehkou úlohu a bylo 

opravdu velmi těžké vybrat vítěze. Z toho 

důvodu se v obou kategoriích (2. - 3. třída a 4. 

- 5. třída) udělovalo více druhých a třetích 

míst a nadstandardní výkony pak byly 

ohodnoceny čestným uznáním. 

V současnosti máme s paní Žilkovou 

domluvený termín na přednášku „První 

třídou bez problémů“ a budeme pevně věřit, že 

se nám jí podaří do konce tohoto školního roku 

uskutečnit. 

Děti v pasti sociálních 

sítí! 

Jak nebezpečné mohou být sociální sítě pro 

mladistvé a hlavně děti, kterým se teprve 

utváří pohled na svět? Jak ochránit své děti 

před kyberšikanou a stalkingem? 

Hlavním přednášejícím byl kpt. Ondřej 

Moravčík – preventista Policie ČR, doprovázel 

ho známý youtuber Vojta Plachetka a dvě 

studentky UHK. 

Přednáška byla pro mnohé účastníky šokující 

a nově získané informace se zdály být až 

neuvěřitelné.  

 

A protože prý „frčí“ 

Instagram, tak jsme ani my 

nezůstali pozadu a můžete 

nás sledovat na profilu 

MAPHorice! 
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Na prázdniny se žížalou… 

Spousta z Vás trávila prázdniny v různých 

koutech světa a na pomoc jste si přibalili naše 

logo – žížalu MAP! 

Díky Vám jsme společně procestovali celou 

Českou republiku i zahraniční státy. Logo 

posloužilo, nejen jako návnada na ryby, ale i 

dobrá společnost u ranní kávy. Zaslali jste 

nám spoustu krásných fotek a věřte, že 

rozhodování o vítězi nebylo vůbec 

jednoduché.  

 

Jednou z vítězných fotografií byl také 

mourovatý fotomodel z obrázku níže! 

 

Nuda?...Neznáme!!! 

První školní den jsme uskutečnili již třetí 

ročník akce na podporu volnočasových 

organizací Nuda?...Neznáme!!!. 

Celý den byl deštivý, tudíž se akce poprvé 

přemístila ze Smetanových sadů v Hořicích 

do náhradních prostor budovy staré 

Sokolovny. Změna místa a stísněné prostory 

nepředstavovaly pro účastníky žádné 

komplikace. 

Nechybělo tradiční představení loutkového 

divadla, ukázky juda, žonglér a vystoupení 

mažoretek. V rohu tělocvičny pak skauti 

připravili atraktivní disciplínu - stavění věže 

z bedýnek, kdy je účastník zavěšen na laně a 

vybaven bezpečnostními prvky, staví pod 

sebou věž do té chvíle, než se s ním zbortí!  

Své stanoviště měl i projekt MAP II, na 

kterém si účastníci kreslili na dřevěná 

kolečka, poznávali rostliny a živočichy a také 

vyzkoušeli zručnost při tvarování drátků 

pomocí kleští! 

Poděkování za pomoc s organizací patří 

především Hořickým skautům a 

Sportovnímu zařízení města Hořice. Dále 

také všem držitelům značky 

"PODKRKONOŠÍ regionální produkt®", 

kteří nám darovali odměny v podobě 

šťavnatého ovoce. 

Čtení dětí dětem 

Začátkem října přijela na besedu 

spisovatelka Zuzana Pospíšilová, která se 

stala naším detektivem a pomohla nám 

hledat šikovné čtenáře ze základních škol. Ti 

pak chodili číst svým menším kamarádům do 

mateřských škol. Zapojilo se téměř celé území 

a některé školy si daly obzvlášť záležet. Žáci 

ze ZŠ Hořice, Komenského hráli divadlo, 

druháci ze ZŠ E. Štorcha v Ostroměři napsali 

paní Pospíšilové dopisy a někde se četlo při 

odpoledním usínání. 

Všichni čtenáři byli odměněni a mohou se 

těšit na další a další autory! 
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MAP II na akcích 

Na podzim se konalo hned několik 

zajímavých akcí, kterých jsme se zúčastnili. 

Byl to například chovatelský den PRIM 

v Chomuticích, Slavnosti holovouských 

malináčů a Zavírání letní turistické sezóny 

na Zvičině, kde proběhlo i vyhlášení 

výtvarné soutěže Podzvičinsko očima dětí.  

V našem stánku jste si mohli zahrát maxi 

kroket  vyrobený z dřevěných kůlů od 

držitele značky "PODKRKONOŠÍ regionální 

produkt®" Břetislava Johna z Ostroměře. 

Téměř vždy byl k dispozici buttonovač, na 

kterém si každý mohl vyrazit placku 

s vlastním motivem a poté si ji odnést domů. 

Nechyběla ani poznávačka či tematický kvíz. 

 

 

Spolupráce s RC Konvička 

Nově jsme také navázali spolupráci 

s Rodinným centrem Konvička. Zde se hned 

v září pořádala beseda se spisovatelkou 

Veronikou Hurdovou alias Krkavčí matkou. 

V říjnu pak proběhla přednáška o rozvoji 

komunikačních a jazykových schopností u 

předškoláků a v prosinci přijela paní Irena 

Fenyklová s Knihadýlkem o Tukoních, které 

bylo součástí Mikulášské besídky. 

Každé pondělí se v RC Konvička schází 

předškoláci v doprovodu rodičů na kroužku 

Malý kutil, kde si osvojují různé výtvarné 

techniky, učí se stavět z kostek a vytváří 

z přírodnin. Pro předškolní děti jsou tyto 

činnosti velmi důležité, protože jim pomáhají 

trénovat trpělivost, zručnost, rozvíjejí fantazii 

a kreativitu. 

 

 

 

Střední školy 

Kam po základní škole? Na tuto otázku 

existuje hned několik odpovědí. Vždyť 

v Hořicích je hned několik velmi zajímavých 

středních škol s různým zaměřením. Tyto 

školy se prezentovaly na Veletrhu středních 

škol v radničním sále v Hořicích. Dopoledne 

se přišly podívat poslední ročníky základních 

škol a odpoledne bylo určeno rodičům a 

budoucím středoškolákům. 

Regionální školství podporujeme i 

společnými akcemi. 

Se Zemědělskou akademií a Gymnáziem 

Hořice jsme se podíleli na soutěži „Voda, 

voděnka“ a „Vědecké dopoledne pro zvídavé 

děti“.  

Se Střední průmyslovou školou kamenickou 

a sochařskou jsme navázali spolupráci 

spojenou s prezentací na Slavnostech 

holovouského malináče, a také se zde konal 

kroužek Virtuální reality! 

Spolu s Hořickým gymnáziem se těsně před 

zavřením škol z důvodu opatření vlády proti 

Covid-19 konal projektový den na počest 

čísla Pí „Nejlepší číslo na světě!“  
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Od školníka po ředitele… 

Od samého začátku projektu jsme pořádali 

semináře téměř pro každého!  

Pro asistenty pedagoga jsme připravili 

přednášku s Mgr. Marikou Kropíkovou o 

spolupráci asistenta a učitele.  

Nezapomněli jsme ani na ředitele a 

zřizovatele škol a uspořádali jsme seminář 

„Reforma financování“ s Mgr. Pavlem 

Zemanem a „Koučink“ pro ředitele“ s Mgr 

Jiřím Kastnerem, MBA. 

Všichni pedagogičtí pracovníci se pak mohli 

zúčastnit seminářů s Dr. Lidmilou Pekařovou 

„Autorita učitele a kázeň žáka“, s Mgr. Jiřím 

Maléřem „Kazuistika“ nebo se přihlásit na 

dvoudenní výjezd pedagogů do Horního 

Maršova. 

 

 

 

Malá technická univerzita 

Malá technická univerzita je projekt pro 

mateřské školy a nižší ročníky škol 

základních. Lektoři na podzim navštěvovali 

děti s hodinovými lekcemi. Děti se tak na 

malou chvíli staly staviteli měst, věží a mostů, 

architekty a projektanty. 

Při práci lektoři využívali obrázky, mapy, 

projektové plány a spousta barevných kostek, 

ze kterých děti stavěly. Osvojily si tak 

schopnost prostorového vnímání, procvičovaly 

jemnou i hrubou motoriku, logické myšlení a 

učily se pracovat ve skupinkách, což 

podporovalo jejich schopnost spolupráce a 

komunikace.  

Do projektu se zapojilo hned 17 tříd z 10ti 

různých škol. 

 

 

 

Výjezd do Maršova 

První listopadový víkend jsme společně 

s pedagogy strávili v ekocentru DOTEK 

v Horním Maršově.  

K navození atmosféry pátečního večera              

a stmelení kolektivu přispěla z velké části 

paní Irena Peterová, která nám představila 

starou techniku zpracování kukuřičného šustí 

na křehké figurky. Výroba nás velmi bavila a 

paní učitelky ji určitě využijí i v praxi.  

Sobotní dušičkový den jsme si užili na 

semináři „Syndrom vyhoření“ s PhDr. Sávou 

Arabadžievem.  

I tento rok se výjezd uskuteční. Naše pozvání 

přijala Doc. PaeDr. Olga Zelinková, CSc. 
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Škola nebo rodina?   

Škola a rodina…! 

Při našem prvním setkání v roce 2020 jsme 

Vás chtěli vidět v co největším počtu, a tak 

jsme si do Biografu Na Špici pozvali 

známého dětského psychologa PhDr. 

Václava Mertina. A víte kolik se nás sešlo? 

Přes 110!!! 

Přednáška o spolupráci školy a rodiny byla 

tak obsáhlá, že kdybychom se chtěli 

dozvědět vše, co nás zajímalo, byli bychom 

v sále ještě dnes.  

Panu Mertinovi se v Hořicích moc líbilo a 

pod příslibem Hořických trubiček prý zase 

rád někdy přijede!  

 

 

 

Mediální gramotnost 

Dvě vyučovací hodiny plné otázek a 

odpovědí, kolektivních her a námětů na 

diskuzi zprostředkovali pro žáky 8. a 9. tříd 

lektoři Mgr. Vanda Vaníčková a Bc. Adam 

Cvik. 

Žáci si procvičili své znalosti o médiích, 

sociálních sítích a klamných reklamách. 

Pracovali individuálně, ve skupinkách i se 

zapojením pedagogů.  

V jedné ze škol byla přednáška mimořádně 

zajímavá, protože lektoři poprvé pracovali 

na toto téma s 6. a 7. třídou. O jejich 

znalostech nikdo nepochyboval, ale i tak 

jsme byli velice překvapeni, kolik toho žáci 

věděli! 

 

 

R+R v kostce 

Běžná kapacita multimediálního sálu 

v Městském muzeu a galerii v Hořicích je 

přibližně 25 osob. Měli jsme co dělat, 

abychom se na kurz „Respektovat a být 

respektován v kostce“ vešli. 

Lektorka navodila přátelskou atmosféru 

nejen sezením v kruhu a komunikací 

s účastníky, ale také svou bezprostředností 

a optimismem!  

Pro veliký zájem všech účastníků z řad 

pedagogů i veřejnosti, připravujeme 

opakování kurzu „R+R v kostce“ i navazující 

kurz „O krok dále s R+R“. 
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Roboti Na Habru 

V ZŠ Na Habru se od začátku školního roku 

2019/2020 konal kroužek ROBOTIKY pod 

vedením Martina Kopeckého, a to každé 

druhé pondělí. Navštěvovat ho mohli žáci 

druhého stupně. Ti se na kroužku naučili 

pracovat s legem Mindstorms, sestavovat 

roboty dle návodu a programovat 

Mindstorms v C++ jazyce (*poznámka pod 

čarou). 

Všechny naše kroužky pořádané projektem 

MAP II jsou zdarma, takže pro jejich 

navštěvování potřebujete pouze vyplněnou 

přihlášku, kterou Vám rádi zašleme. 

Seznam kroužků na školní rok 2020/2021 

bude aktualizován a zveřejněn na akci 

„Nuda?...Neznáme!!!“ v září. 

*Pokud této větě nerozumíte, nepropadejte 

panice, nejste jediní. 

Pojďte si s námi 

zasoutěžit! 

Na závěr pro Vás máme připravenou 

jednoduchou soutěžní otázku. 

Uhádnete, co se skrývá 

v propagační krabičce na 

obrázku? 

Krabičky jste určitě viděli na různých 

akcích! 

Ze správných odpovědí vylosujeme na konci 

května 2020 jednoho výherce a ten bude 

náležitě odměněn. 

 Kontaktní email pro zasílání odpovědí 

naleznete na konci zpravodaje. Odpovědět 

můžete i prostřednictvím soukromých zpráv 

na Facebooku nebo Instagramu. 

Kde nás najdete? 

na adrese 

Holovousy 39, Hořice 508 01 

na webu 

www.maphorice.cz 

na facebooku 

MAP ORP Hořice 

na instagramu 

MAP.Horice 

 

na emailu 

map@podchlumi.cz 

http://www.maphorice.cz/

