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Prezenční listina s kontakty je uvedena v

 

Setkání proběhlo za účasti 29 účastníků z

zapojených do vzdělání v území MAS 

23. 3. 2015 od 13:00 hodin. 

Ing. Ivana Vanická, manažerka MAS ORLICKO, přivítala 

za zorganizování tohoto setkání a za spolupráci s

ORLICKO a její hlavní činnost a poté vyzvala všechny přítomné, aby se 

Ing. Vanická uvedla účel společného setk

částí: 

1. Informace o aktivitách MAS ORLICKO

(03/2014) 

2. Práce ve skupinách, zaměřená na dílčí témata, reflektující priority podpory rozvoje vzdělávání 

v období 2014 -2020 

 

Mgr., Bc. Kamila Barlow, psycholog PPP Ústí nad Orlicí 

Mgr. Markéta Sychrová, zástupce ředitelky, speciální pedagog PPP Ústí

Ing. Ivana Vanická, manažerka MAS ORLICKO 

Bc. Alice Brožková, asistentka při přípravě Strategie 2014 

Bc. Šárka Vinterová, ředitelka MŠ Na Výsluní Ústí nad Orlicí 

Iva Pražáková, ředitelka MŠ Čtyřlístek Žamberk 

Dis. Michaela Diblíková, ředitelka MŠ Stonožka Sopotnice 

Mgr. Hana Pavlíčková, ředitelka ZŠ U Dvora Letohrad 

Mgr. Hana Fučíková, ředitelka ZŠ a MŠ Řetová 

Mgr. Roma Pospíšil, ředitel ZŠ Nádražní Žamberk 

Mgr. Lenka Podzimková, ředitelka Střední zdravotnická škola Ústí nad Orlicí

kontakty je uvedena v příloze zápisu (Příloha č. 3). 

Setkání proběhlo za účasti 29 účastníků z řad ředitelů, pedagogů a zástupců dalších organizací 

území MAS ORLICKO, v krásném prostředí Koučink akademie Libchavy dne 

Ing. Ivana Vanická, manažerka MAS ORLICKO, přivítala všechny přítomné, poděkovala 

zorganizování tohoto setkání a za spolupráci s Koučink Akademií. V první části představila MAS 

ORLICKO a její hlavní činnost a poté vyzvala všechny přítomné, aby se představili ostatním. Dále 

uvedla účel společného setkání a objasnila program setkání, který se sestával ze dvou 

Informace o aktivitách MAS ORLICKO, z.s. (souvisejících se vzděláváním) od minulého setkání 

Práce ve skupinách, zaměřená na dílčí témata, reflektující priority podpory rozvoje vzdělávání 

 

Mgr. Markéta Sychrová, zástupce ředitelky, speciální pedagog PPP Ústí nad Orlicí 

, asistentka při přípravě Strategie 2014 - 2020 

a Střední zdravotnická škola Ústí nad Orlicí 

řad ředitelů, pedagogů a zástupců dalších organizací 

krásném prostředí Koučink akademie Libchavy dne 

všechny přítomné, poděkovala 

první části představila MAS 

představili ostatním. Dále 

setkání, který se sestával ze dvou 

z.s. (souvisejících se vzděláváním) od minulého setkání 

Práce ve skupinách, zaměřená na dílčí témata, reflektující priority podpory rozvoje vzdělávání 



Ad 1) 

Ing. Vanická představila připravované priority rozvoje vzdělávání v

Podpora technického a přírodovědného 

vzdělávání  

Podpora vzdělávání žáků se SVP

Podpora spolupráce škol a firem při procesu 

vzdělávání  

Realizace projektů primární prevence

Podpore inovací ve vzdělávání  

Technická pomoc MAS ORLICKO při čerpání 

prostředků z OP VVV 

 

Ing. Vanická dále informovala o plánovaném 

MAS ORLICKO, z.s. v roce 2016 –

 

Závěr z části 1: 

• Prezentované podpory bude možno realizovat 

v řádech do cca. 300 000 Kč /MŠ a ZŠ a cca. 500

projektů přímo z IROP /MMR 

Ing. Vanická představila připravované priority rozvoje vzdělávání v území MAS ORLICKO:

Podpora technického a přírodovědného Zkvalitnění zázemí a vybavení pro vzdělávání

Podpora vzdělávání žáků se SVP Zkvalitnění zázemí a vybavení pro
to především prostřednictvím reedukačních 
učeben a pořízení kompenzačních pomůcek.
 

Podpora spolupráce škol a firem při procesu Zaměření na zvýšení soulad mezi požadavky trhu 
práce a kvalifikační struktury trhu absolventů a 
jejich kvalifikační úrovní. Podpora získávání 
zkušeností a síťování a podpora aktivit vedoucích 
k nastavení systému spolupráce a k
systémů vzdělávání ve firmách již během 
odborné přípravy žáků.  
 

Realizace projektů primární prevence Zajištění primární prevence rizikového chování 
ve školách a školních zařízeních na celém území 
MAS ORLICKO. 
 

 Zaměření na stavební úpravy a vybavení 
vzdělávacích zařízení pracujících s
pedagogickou koncepcí založenou na 
komunitním přístupu, otevřenosti a přenosu 
inovativních prvků do vzdělávání.
 

Technická pomoc MAS ORLICKO při čerpání Zprostředkování základního poradenství, 
případně pomoc při čerpání dotací z
(především malotřídní školy) 
odvislý na výši dotace  

plánovaném harmonogramu spuštění dotačního období 

– budou probíhat až do roku 2022.  

Prezentované podpory bude možno realizovat prostřednictvím MAS ORLICKO, 

000 Kč /MŠ a ZŠ a cca. 500 000 Kč /SŠ, tak přímo, formou individuálních 

IROP /MMR – vhodné především pro velké projekty. Bezplatné konzultace 

 

území MAS ORLICKO: 

Zkvalitnění zázemí a vybavení pro vzdělávání 

Zkvalitnění zázemí a vybavení pro žáky se SVP, a 
to především prostřednictvím reedukačních 
učeben a pořízení kompenzačních pomůcek. 

Zaměření na zvýšení soulad mezi požadavky trhu 
práce a kvalifikační struktury trhu absolventů a 

ich kvalifikační úrovní. Podpora získávání 
zkušeností a síťování a podpora aktivit vedoucích 

nastavení systému spolupráce a k vytváření 
systémů vzdělávání ve firmách již během 

rní prevence rizikového chování 
ve školách a školních zařízeních na celém území 

Zaměření na stavební úpravy a vybavení 
vzdělávacích zařízení pracujících s cílenou 
pedagogickou koncepcí založenou na 

přístupu, otevřenosti a přenosu 
inovativních prvků do vzdělávání. 

Zprostředkování základního poradenství, 
případně pomoc při čerpání dotací z OP VVV 
(především malotřídní školy) – rozsah bude 

spuštění dotačního období – první výzvy 

ctvím MAS ORLICKO, z.s. (projekty 

000 Kč /SŠ, tak přímo, formou individuálních 

vhodné především pro velké projekty. Bezplatné konzultace 



jsou možné již nyní (zatím formou předběžné 

v případě velkých projektů pro zahájení včasné adekvátní přípravy)

• Školy, které již zaslaly projektové 

informovat. Školy, které proj

nejsou závazné a školy je mohou měnit. 

Ad 2) 

Druhá část setkání byla zaměřena na práci ve skupinách. Diskuse byla zaměřena na dílčí témata, 

reflektující priority podpory rozvoje vzdělávání 

následně prezentovali dalším kolegům.

Přehled diskutovaných témat a výstupy

Společné výstupy skupin naleznete v

Na závěr proběhla krátká diskuse. 

exkurze a představení a projevily zájem o zaslání 

jednotlivé SŠ, v rámci podpory spolupráce

Z výstupů jednotlivých skupin bylo prokázá

jsou žádoucí a v regionu MAS ORLICKO 

jako podklad o jejich potřebnosti a pomohou k

 

Další postup: 

• Účastníci obdrží zápis a seznam kontaktů 

• MAS ORLICKO zpracuje dotazník pro SŠ, v

nabídek aktivit a činností, které jednotlivé SŠ mohou nabídnout ZŠ a podpořit tak jejich

vzájemnou spolupráci 

• Prezentované podpory bude možno realizovat 

v řádech do cca. 300 000 Kč /MŠ a ZŠ a cca. 500

projektů přímo z IROP /MMR 

jsou možné již nyní (zatím formou předběžné 

v případě velkých projektů pro zahájení včasné adekvátní přípravy)

naleznete na http://www.mas.orlicko.cz/

ž nyní (zatím formou předběžné informace o podmínkách a možnostech, 

případě velkých projektů pro zahájení včasné adekvátní přípravy) 

, které již zaslaly projektové záměry, vedeme v evidenci a o aktuálních výz

informovat. Školy, které projekty nezaslaly, tak mohou učinit. Zaslané projektové záměry 

nejsou závazné a školy je mohou měnit.  

Druhá část setkání byla zaměřena na práci ve skupinách. Diskuse byla zaměřena na dílčí témata, 

reflektující priority podpory rozvoje vzdělávání v období 2014 -2020. Výstupy jednotliví zástupci škol 

následně prezentovali dalším kolegům. 

t a výstupy naleznete v příloze č. 1. 

naleznete v příloze č. 2. 

a závěr proběhla krátká diskuse. Zástupci ředitelů reagovali na prezentovanou nabídku SŠ na různé 

exkurze a představení a projevily zájem o zaslání databáze všech nabízených aktivit a činností,

rámci podpory spolupráce, ZŠ mohou nabídnout. 

výstupů jednotlivých skupin bylo prokázáno, že zpracované aktivity v nové strategii 2014 

regionu MAS ORLICKO by měly být podporovány. Jednotlivé výstupy budou sloužit 

o jejich potřebnosti a pomohou k nastavení kritérií v implementační části strategie.

Účastníci obdrží zápis a seznam kontaktů – využijte pro svou potřebu 

MAS ORLICKO zpracuje dotazník pro SŠ, v rámci kterého se následně pokusí vytvořit databázi 

nabídek aktivit a činností, které jednotlivé SŠ mohou nabídnout ZŠ a podpořit tak jejich

Prezentované podpory bude možno realizovat prostřednictvím MAS ORLICKO, z.s.

000 Kč /MŠ a ZŠ a cca. 500 000 Kč /SŠ, tak přímo, formou individuálních 

IROP /MMR – vhodné především pro velké projekty. Bezplatné konzultace 

ž nyní (zatím formou předběžné informace o podmínkách a možnostech, 

případě velkých projektů pro zahájení včasné adekvátní přípravy). Podrobnější informace 

http://www.mas.orlicko.cz/ (vpravo nahoře). 

 
informace o podmínkách a možnostech, 

evidenci a o aktuálních výzvách budeme 

ekty nezaslaly, tak mohou učinit. Zaslané projektové záměry 

Druhá část setkání byla zaměřena na práci ve skupinách. Diskuse byla zaměřena na dílčí témata, 

. Výstupy jednotliví zástupci škol 

ů reagovali na prezentovanou nabídku SŠ na různé 

všech nabízených aktivit a činností, které 

nové strategii 2014 – 2020 

. Jednotlivé výstupy budou sloužit 

implementační části strategie. 

rámci kterého se následně pokusí vytvořit databázi 

nabídek aktivit a činností, které jednotlivé SŠ mohou nabídnout ZŠ a podpořit tak jejich 

prostřednictvím MAS ORLICKO, z.s. (projekty 

000 Kč /SŠ, tak přímo, formou individuálních 

velké projekty. Bezplatné konzultace 

informace o podmínkách a možnostech, 

. Podrobnější informace 



• Školy, které již zaslaly projektové, záměry vedeme v

informovat. Školy, které projekty nezaslaly, tak mohou učinit. Zaslané projektové záměry 

nejsou závazné a školy je mohou měnit. 

 

 

 

Zpracovala: Ing. Ivana Vanická, Bc. Alice Brožková

 

  

Školy, které již zaslaly projektové, záměry vedeme v evidenci a o aktuálních výzvách budeme 

informovat. Školy, které projekty nezaslaly, tak mohou učinit. Zaslané projektové záměry 

e mohou měnit.  

Bc. Alice Brožková 

 

 
evidenci a o aktuálních výzvách budeme 

informovat. Školy, které projekty nezaslaly, tak mohou učinit. Zaslané projektové záměry 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 1 

DISKUSNÍ TÉMATA A VÝSTUPY 

Diskusní témata – Mateřské školy:

1. Jakými činnostmi může MŠ přiblížit dětem životy různýc

a praktický život (nejen příprava jídla).

2. Představte si prostředí, kde lze tyto činnosti realizovat a co k

dne, kapacita personálu a dětí)

3. Jaké jsou překážky pro realizaci těchto činností v

s nimi je možné pracovat?

4. Jaké organizace, osoby, nebo subjekty jsou potřebné k

do běžného provozu školky?

 

Výstupy  – Mateřské školy: 

Činnosti přibližující dětem různé činnosti

- řízená činnost – povídání o povoláních, Exkurze (truhlář, pekař, farma, hasiči, ...), projektové dny 

(v různých profesích), vycházka 

Spolupráce rodičů (besedy, dílničky)

Prostředí a potřeby k daným činnostem:

- prostředí: Pracovní koutky, Zahrady 

- pomůcky: nářadí, předměty související s

recyklované materiály, stavebnice, pracovní listy, modelovací hmota + pec, pomůcky na jemnou 

motoriku (korálky, knoflíky, text

Překážky pro dané činnosti 

- nedostatek pomůcek (=finance)

- nekompetentnost učitelek (pedagogové praktických činností obvykle nejsou zcela všestranně 

odborně zaměřeni s ohledem na široké spektrum výuky praktických činností, k

tématům mohou mít malý, nebo také žádný „vztah“)

 

Mateřské školy: 

Jakými činnostmi může MŠ přiblížit dětem životy různých profesí, povolání, činností 

praktický život (nejen příprava jídla). 

Představte si prostředí, kde lze tyto činnosti realizovat a co k nim potřebujete? (zázemí, režim 

dne, kapacita personálu a dětí) 

Jaké jsou překážky pro realizaci těchto činností v MŠ (technické, organizační, legislat

nimi je možné pracovat? 

Jaké organizace, osoby, nebo subjekty jsou potřebné k účelné aplikaci těchto činností 

běžného provozu školky? 

innosti přibližující dětem různé činnosti 

povoláních, Exkurze (truhlář, pekař, farma, hasiči, ...), projektové dny 

(v různých profesích), vycházka – pozorování hry – imitace povolání Práce se stavebnicemi, 

Spolupráce rodičů (besedy, dílničky) 

daným činnostem: 

vní koutky, Zahrady – pracovní koutky 

pomůcky: nářadí, předměty související s profesemi, materiál (hlína, potraviny, dřevo, ...), 

recyklované materiály, stavebnice, pracovní listy, modelovací hmota + pec, pomůcky na jemnou 

motoriku (korálky, knoflíky, textil), menší skupiny dětí 

nedostatek pomůcek (=finance) 

pedagogové praktických činností obvykle nejsou zcela všestranně 

ohledem na široké spektrum výuky praktických činností, k

tématům mohou mít malý, nebo také žádný „vztah“) 

 

h profesí, povolání, činností 

nim potřebujete? (zázemí, režim 

MŠ (technické, organizační, legislativní) a jak 

lné aplikaci těchto činností 

povoláních, Exkurze (truhlář, pekař, farma, hasiči, ...), projektové dny 

imitace povolání Práce se stavebnicemi, 

profesemi, materiál (hlína, potraviny, dřevo, ...), 

recyklované materiály, stavebnice, pracovní listy, modelovací hmota + pec, pomůcky na jemnou 

pedagogové praktických činností obvykle nejsou zcela všestranně 

ohledem na široké spektrum výuky praktických činností, k vybraným 



 

- bezpečnost při práci („přehnaná“ starostlivost rodičů představuje omezení v

činnostech – obava z úrazu, …

- velké počty dětí ve třídách –

zajištění bezpečnosti, … ), při práci v

- pochopení ze strany rodičů

na dohled, bezpečnost a čas (komunikace s

 

 Organizace, osoby potřebné pro dané činnosti

-  spolupráce s místními spolky, rodiče, IZS, živnostníci, partnerské školy

- Komunikace s rodiči (vysvětlení významu a potřebnosti nácviku různých činností už na úrovni MŠ)

  

(„přehnaná“ starostlivost rodičů představuje omezení v

úrazu, …) 

– pro naplnění účelu dané činnosti (předvedení, dohled nad

, při práci v malých skupinkách nedostatek personálu

pochopení ze strany rodičů – někteří rodiče preferují aktivity, které kladou menší nároky 

(komunikace s rodiči), 

pro dané činnosti 

spolupráce s místními spolky, rodiče, IZS, živnostníci, partnerské školy 

rodiči (vysvětlení významu a potřebnosti nácviku různých činností už na úrovni MŠ)

 

 

(„přehnaná“ starostlivost rodičů představuje omezení v jednotlivých 

pro naplnění účelu dané činnosti (předvedení, dohled nad dětmi, 

malých skupinkách nedostatek personálu 

y, které kladou menší nároky 

rodiči (vysvětlení významu a potřebnosti nácviku různých činností už na úrovni MŠ) 



 

Diskusní témata – základní školy malotřídní a pouze s 1. stupněm

Téma 1:  

1. Jaké jsou překážky efektivní výuky 

technické, motivační – na straně žáků i pedagogů, jiné …)

2. Jaké vlastnosti a kompetence musí mít učitel 

3. Jak je možné zapojit žáky do vý

tato témata zapojit do ŠVP?

4. Jaké organizace, osoby, nebo subjekty jsou potřebné k

do běžného provozu školy?

 

Téma 2: 

5. Reedukační prostory a možnost jejich využití 

(Relaxační, rehabilitační, reedukační a vzdělávací funkce. Jak má vypadat a co v

Kdo a kdy je využívá?) 

 

Výstupy  – základní školy malotřídní a pouze s 1. stupněm:

Překážky efektivní výuky „praktického vyučování“

- prostory (dílny, kuchyňka) – malotřídní školy nemají dostatek prostor pro tyto činnosti (příklad 

zrušení tělocvičny pro zajištění prostor třídy k „základní“ výuce)

- zajištění bezpečnosti práce (předpisy)

- vybavení (vybavení prostor) 

- nedostatek motivace učitelů, ch

- klesající manuální zručnost a kondice

překážka praktické výuky praktických činností a dovedností)

- rodiče nepreferují zručnost – 

Vlastnosti a kompetence učitele praktických činností

- Zručnost, technická zdatnost, fyzická zdatnost, organizační schopnosti, tvořivost

 

základní školy malotřídní a pouze s 1. stupněm: 

Jaké jsou překážky efektivní výuky „praktického vyučování“ na 1. stupni ZŠ (prostorové, 

na straně žáků i pedagogů, jiné …) 

Jaké vlastnosti a kompetence musí mít učitel „praktických činností“ 

Jak je možné zapojit žáky do výběru témat „praktického vyučování a činností“

tato témata zapojit do ŠVP? 

Jaké organizace, osoby, nebo subjekty jsou potřebné k účelné aplikac

běžného provozu školy? 

Reedukační prostory a možnost jejich využití v běžné základní škole. 

(Relaxační, rehabilitační, reedukační a vzdělávací funkce. Jak má vypadat a co v

základní školy malotřídní a pouze s 1. stupněm: 

Překážky efektivní výuky „praktického vyučování“ 

malotřídní školy nemají dostatek prostor pro tyto činnosti (příklad 

zrušení tělocvičny pro zajištění prostor třídy k „základní“ výuce) 

(předpisy) 

 

nedostatek motivace učitelů, chybí technicky zdatný personál 

a kondice žáků (děti nemají základní návyky bezpečnosti práce 

překážka praktické výuky praktických činností a dovedností) 

 důležité jsou známky, nezájem rodičů 

lastnosti a kompetence učitele praktických činností 

Zručnost, technická zdatnost, fyzická zdatnost, organizační schopnosti, tvořivost

 

na 1. stupni ZŠ (prostorové, 

„praktického vyučování a činností“, exkurzí a jak 

účelné aplikaci těchto činností 

(Relaxační, rehabilitační, reedukační a vzdělávací funkce. Jak má vypadat a co v ní může být? 

malotřídní školy nemají dostatek prostor pro tyto činnosti (příklad 

(děti nemají základní návyky bezpečnosti práce – další 

Zručnost, technická zdatnost, fyzická zdatnost, organizační schopnosti, tvořivost 



 

Možnosti zapojení žáků do výběru témat „praktického vyučování a činností“ a jak to zapojit 

do ŠVP 

- Myšlenková mapa „to byste se divili, na co všechno už děti přijdou“

- Komunikační kroužky, slohy na dané téma (povolání, co mě baví,..)

- Vyhledávání informací na internetu žáky

-  zajištění exkurze zapojením starších žáků

- Do ŠVP – v rámci projektů 

 

Organizace, osoby potřebné pro dané činnosti

- Organizace – spolky, podniky, továrny, soukromníci

- Osoby – učitelé, rodiče, živnostníci,… 

 

Reedukační prostory 

Jak má vypadat 

- Max 6 dětí, efektivní využití –

interaktivní tabule), koberce, vzdělávání pro pedagogy (stáže,…), relaxační bazén s

válce, vybavení pro speciální osvětlení a hudbu, zajištění personálu

Co nemáme 

- Prostory, personální zajištění 

 

 

 

  

Možnosti zapojení žáků do výběru témat „praktického vyučování a činností“ a jak to zapojit 

ste se divili, na co všechno už děti přijdou“ 

omunikační kroužky, slohy na dané téma (povolání, co mě baví,..) 

ání informací na internetu žáky 

zajištění exkurze zapojením starších žáků do organizace a výběru tématu (ve spolupráci s

Organizace, osoby potřebné pro dané činnosti 

spolky, podniky, továrny, soukromníci 

iče, živnostníci,…  (zajištění dopravy) 

– rozvrh, polohovací nábytek, pomůcky (piktogram, boxovací pytel, 

interaktivní tabule), koberce, vzdělávání pro pedagogy (stáže,…), relaxační bazén s

válce, vybavení pro speciální osvětlení a hudbu, zajištění personálu 

ění – kvalifikovanost, bezbariérový přístup, nedostatek pomůcek

 

 

Možnosti zapojení žáků do výběru témat „praktického vyučování a činností“ a jak to zapojit 

do organizace a výběru tématu (ve spolupráci s rodiči) 

ohovací nábytek, pomůcky (piktogram, boxovací pytel, 

interaktivní tabule), koberce, vzdělávání pro pedagogy (stáže,…), relaxační bazén s míčky, vodní 

kvalifikovanost, bezbariérový přístup, nedostatek pomůcek 



 

Diskusní témata – základní školy s

Téma 1:  

1. Jaké jsou překážky efektivní výuky 

technické, motivační – na straně žáků i pe

2. Jaké vlastnosti a kompetence musí mít učitel 

3. Jak je možné zapojit žáky do výběru témat 

tato témata zapojit do ŠVP?

4. Jaké organizace, osoby, nebo subjekty jsou potřebné 

do běžného provozu školy?

 

Téma 2: 

5. Reedukační prostory a možnost jejich využití v

(Relaxační, rehabilitační, reedukační a vzdělávací funkce. Jak má vypadat a co v

Kdo a kdy je využívá?) 

 

Výstupy  – základní školy s 2. stupněm:

Překážky efektivní výuky „praktického vyučování“

-  Dovednosti žáků, časová dotace, technické vybavení, velké množství dětí ve vyučování, 

personální – odbornost, nadšení 

 

Vlastnosti a kompetence učitele praktických činností

- Praktik, nápaditost, kreativnost, důslednost, kurz 1. Pomoci

Možnosti zapojení žáků do výběru témat „praktického vyučování a činností“ a jak to zapojit 

do ŠVP 

- Volitelnost „dílen“ v projektových dnech, externí pracoviště, v

činnost (např. práce se dřevem 

 

základní školy s 2. stupněm: 

Jaké jsou překážky efektivní výuky „praktického vyučování“ na 2. stupni ZŠ (prostorové, 

na straně žáků i pedagogů, jiné …) 

Jaké vlastnosti a kompetence musí mít učitel „praktických činností“ 

Jak je možné zapojit žáky do výběru témat „praktického vyučování a činností“

tato témata zapojit do ŠVP? 

Jaké organizace, osoby, nebo subjekty jsou potřebné k účelné aplikaci těchto činností 

běžného provozu školy? 

Reedukační prostory a možnost jejich využití v běžné základní škole. 

(Relaxační, rehabilitační, reedukační a vzdělávací funkce. Jak má vypadat a co v

. stupněm: 

Překážky efektivní výuky „praktického vyučování“ 

Dovednosti žáků, časová dotace, technické vybavení, velké množství dětí ve vyučování, 

odbornost, nadšení – motivace, omezenost RVP 

ce učitele praktických činností 

Praktik, nápaditost, kreativnost, důslednost, kurz 1. Pomoci 

Možnosti zapojení žáků do výběru témat „praktického vyučování a činností“ a jak to zapojit 

projektových dnech, externí pracoviště, v rámci tématu volit konkrétní 

činnost (např. práce se dřevem – zvolí si – luk 

 

na 2. stupni ZŠ (prostorové, 

„praktického vyučování a činností“, exkurzí a jak 

lné aplikaci těchto činností 

(Relaxační, rehabilitační, reedukační a vzdělávací funkce. Jak má vypadat a co v ní může být? 

Dovednosti žáků, časová dotace, technické vybavení, velké množství dětí ve vyučování, 

Možnosti zapojení žáků do výběru témat „praktického vyučování a činností“ a jak to zapojit 

ámci tématu volit konkrétní 



 

Organizace, osoby potřebné pro dané činnosti

- Rodiče, prarodiče, starší dětí mladším, firmy, spolky, neziskové organizace, střední školy

 

Reedukační prostory 

Jak má vypadat 

- Vybavení: koberec, PC, zrcadla, nábytek (vaky, gauč 

pytel, flip, interaktivní hračky, kompenzační pomůcky, audio 

psací potřeby (speciální, arte pomůcky), paraván, hudební pomůcky

PPP upozornila na způsob volby pomůcek. Např. zrcadla nemohou bý

i děti u kterých se vyskytují projevy agrese. 

→ před vyhlášením výzev by byla vhodná prezentace PPP, která by představila „základní“ 

možnosti vybavení učeben (u

ke specifickým potřebám dětí s

 

  

Organizace, osoby potřebné pro dané činnosti 

Rodiče, prarodiče, starší dětí mladším, firmy, spolky, neziskové organizace, střední školy

Vybavení: koberec, PC, zrcadla, nábytek (vaky, gauč – kancelářský, polštáře, přikrývky), boxovací 

pytel, flip, interaktivní hračky, kompenzační pomůcky, audio – video pomůcky, časový rozvrh, 

psací potřeby (speciální, arte pomůcky), paraván, hudební pomůcky 

PPP upozornila na způsob volby pomůcek. Např. zrcadla nemohou být v prostorách, které užívají 

děti u kterých se vyskytují projevy agrese.  

před vyhlášením výzev by byla vhodná prezentace PPP, která by představila „základní“ 

možnosti vybavení učeben (univerzální) a specifického vybavení učeben (s přihlédnutí 

specifickým potřebám dětí s různými SVP) 

 

 

Rodiče, prarodiče, starší dětí mladším, firmy, spolky, neziskové organizace, střední školy 

kancelářský, polštáře, přikrývky), boxovací 

video pomůcky, časový rozvrh, 

prostorách, které užívají 

před vyhlášením výzev by byla vhodná prezentace PPP, která by představila „základní“ 

bavení učeben (s přihlédnutí 



 

Diskusní témata – střední školy a gymnázia:

1. Jaké projekty a aktivity probíhají na Vaší škole v

posilování jeho relevance pro trh práce?

2. Jaké možnosti spolupráce a prezentace můžete nabídnou

3. Jaké možnosti spolupráce nabízíte dalším s

 

Výstupy  – střední školy a gymnázia:

Překážky posilování spolupráce škol a firem

• Nedostatečné legislativní podmínky 

Školy projekty slaďování realizují, ovšem se značnými „více

by měly větší prostor – viz. 

 

Trh vzdělávání (škola) 

 

Rozsah výuky daný ŠVP 

(= fixní) 

 

 

 

 

 

Flexibilní rozsah výuky 

 

 

 

• Nedostatečné povědomí široké veřejnosti (rodičů dětí ve fázi 

o možnostech a budoucím uplatněn

 

 

střední školy a gymnázia: 

Jaké projekty a aktivity probíhají na Vaší škole v oblasti zvyšování kvality vzdělávání a 

relevance pro trh práce? 

Jaké možnosti spolupráce a prezentace můžete nabídnout mateřským / základním školám?

Jaké možnosti spolupráce nabízíte dalším subjektům (podnikatelům, obcím,…

střední školy a gymnázia:  

škol a firem, návrhy aktivit: 

Nedostatečné legislativní podmínky a s tím spojený prostor pro aktivity v

Školy projekty slaďování realizují, ovšem se značnými „vícenáklady“ oproti situaci, kdy 

viz. obrázek: 

 Trh práce (

 

  

Požadavky firem v

výuku 

 (implementaci různých 

témat do výuky v

specifickými požadavky 

různých oborů)

 

 

Nedostatečné povědomí široké veřejnosti (rodičů dětí ve fázi rozhodování o volbě povolání) 

možnostech a budoucím uplatnění absolventů odborných škol. 

 

oblasti zvyšování kvality vzdělávání a 

/ základním školám? 

ubjektům (podnikatelům, obcím,…)  

tím spojený prostor pro aktivity v procesu slaďování. 

náklady“ oproti situaci, kdy 

Trh práce (firma) 

Požadavky firem v území na 

(implementaci různých 

témat do výuky v souladu se 

specifickými požadavky 

různých oborů) 

rozhodování o volbě povolání) 



 

• Nedostatečná připravenost absolventů základních škol na volbu povolání. Neznalost různých 

oborů a profesí a s tím spojená neschopnost volby. 

 

• Volba povolání založená na motivaci a zájmu „chci se učit tento obor“ namísto volby založené 

na místní dostupnosti, ambicích rodičů, nebo prostá volbě

pro následné úspěšné absolvování stř

a praktické uplatnění. (→

 

Možnosti spolupráce s MŠ a ZŠ: 

• Účastníci prezentovali kladné zkušenos

realizovaného Pardubickým krajem

• Zástupci SŠ prezentovali nabídku možnosti exkurzí ve školách, případně zprostředkování 

exkurzí u spolupracujících firem pro ZŠ (příp. MŠ), případně i další možnosti podpory

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedostatečná připravenost absolventů základních škol na volbu povolání. Neznalost různých 

tím spojená neschopnost volby.  

Volba povolání založená na motivaci a zájmu „chci se učit tento obor“ namísto volby založené 

na místní dostupnosti, ambicích rodičů, nebo prostá volbě „co zbylo“ je předpokladem 

následné úspěšné absolvování střední školy, zájmu žáků o zvyšování své odbornosti 

→ osvěta, komunikace s rodiči). 

 

Účastníci prezentovali kladné zkušenosti se zapojením do projektu „Tec

realizovaného Pardubickým krajem 

upci SŠ prezentovali nabídku možnosti exkurzí ve školách, případně zprostředkování 

exkurzí u spolupracujících firem pro ZŠ (příp. MŠ), případně i další možnosti podpory

 

Nedostatečná připravenost absolventů základních škol na volbu povolání. Neznalost různých 

Volba povolání založená na motivaci a zájmu „chci se učit tento obor“ namísto volby založené 

„co zbylo“ je předpokladem 

o zvyšování své odbornosti 

ti se zapojením do projektu „Technohrádky“ 

upci SŠ prezentovali nabídku možnosti exkurzí ve školách, případně zprostředkování 

exkurzí u spolupracujících firem pro ZŠ (příp. MŠ), případně i další možnosti podpory. 



Příloha č. 2 

Společné výstupy jednotlivých skupin 

 

Pozn.: stejné barvy v řádku ukazují společný výstup (odpověď) na jednotlivou otázku 

 MŠ 

Překážky efektivní výuky Nedostatek pomůcek, 

nekompetentnost učitelů

bezpečnost při práci, velké 

počty dětí ve třídách, 

pochopení ze strany rodičů

Organizace, osoby 

potřebné k účelné aplikaci 

činností 

Spolupráce s místními 

spolky, rodiče, živnostníci

partnerské školy 

Reedukační učebny  

řádku ukazují společný výstup (odpověď) na jednotlivou otázku  

ZŠ s 1. stupněm ZŠ s 2. stupněm 

, 

nekompetentnost učitelů, 

velké 

pochopení ze strany rodičů 

Zajištění bezpečnosti práce 

(předpisy), vybavení, 

nedostatek motivace, 

technicky zdatný personál, 

nezájem rodičů, klesající 

manuální zručnost a 

kondice žáků 

Dovednosti žáků, technické 

vybavení, velké množsví 

děti ve vyučování, 

personální – odbornost, 

nadšení - motivace 

místními 

živnostníci, 

Spolky, rodiče, živnostníci Rodiče, spolky, střední 

školy 

Koberec, nábytek Koberec, nábytek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SŠ 

Volba povolání založená 

na motivaci a zájmu, 

neznalost různých oborů a 

profesí 

 

 


