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Aktuální informace 
 
SEMINÁŘ KLIMA TŘÍDY 
čtvrtek 23. 2. 2017  15.15h – 17.15h, obecní úřad v Kamýku nad Vltavou 
 
Seminář lektoruje školní psycholog ZŠ Čimice pan Richard Braun, zkušený špičkový odborník na oblast 
klima školy, klima třídy a osobnostní rozvoj. Po návštěvě školy v Čimicích a konzultací s panem 
Braunem jsme se rozhodli sjednat užší spolupráci s panem Braunem na třech výše jmenovaných 
tématech. Seminář doporučujeme především ředitelům škol a třídním učitelům. 
Pro těžko předvídatelný zájem je třeba organizátorům nahlásit předem počet zájemců.  
Počet účastníků prosím pošlete do 21. 2. 2017 na e-mailovou adresu: ruzicka.sedlcansko@gmail.com 
Děkujeme. 
  
PRACOVNÍ SKUPINY OSOBNOSTNÍ ROZVOJ 
 
Otevíráme další, v pořadí již osmou, pracovní skupinu zaměřenou na osobnostní rozvoj učitelů a žáků. 
První setkání zájemců o tuto oblast bude po skončení semináře Klima třídy od 17.15h – 17.45h. Činnost 
skupiny otevřeme diskuzí na téma osobnostní rozvoj (obsahové vymezení, představy a potřeby členů 
pracovní skupiny). Diskuzi povede pan Richard Braun. 

 
5. SETKÁNÍ PARTNERSTVÍ 
čtvrtek 23. 3. 2017  15.00h – 17.15h, v Obecním domě v Petrovicích 
  
Stručný přehled dosavadní činnosti 
  

 PS Předškolní vzdělávání 
vedoucí skupiny: Eva Zirhutová 
Mateřské školky stojí před systémovou změnou - zavedení povinné roční předškolní docházky. 
Aktivity vyvíjené pracovní skupinou směřují proto k přípravě učitelů na tyto změny, na podporu 
jejich kompetencí ve výuce čtenářské a matematické pregramotnosti. V rámci projektu 
vyvíjíme pomůcky pro diferencovanou výuku obou pregramotností, ověřujeme možnosti. 

 
 

 PS  Čtenářská gramotnost 
vedoucí skupiny: Eva Zirhutová 
Činnost byla zaměřena na přípravu čtyřicetihodinového kurzu: Rozvoj čtenářské 
gramotnosti s  lektorkami Kateřinou Šafránkovou a Květou Krűger. Zájem (30 lidí) převýšil 
možnosti kapacity kurzu (25 účastníků). Kurz byl zahájen první dílnou 20. 1. 2017. 
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 PS Matematická gramotnost 
vedoucí skupiny: Eva Zirhutová 
Aktivity pracovní skupiny směřují k tvorbě a ověřování programů a pomůcek s potenciálem 
diferencovat výuku, zohlednit úroveň a vzdělávací možnosti všech žáků. Zorganizovali jsme 
první dílnu – Diferencovaný přístup k výuce matematiky v základním vzdělávání na 1. stupni. 
Ověřujeme pomůcky a výukové modely se třemi vyučujícími 1. a 2. stupně. 

  

 PS Zájmové vzdělávání 
vedoucí skupiny: Radmila Veselá 
Podpora zájmového vzdělávání je uskutečňována ve dvou liniích a) vzdělávací dílny pro 
vychovatelky družin na základě zjištěných potřeb a zájmu: výtvarná výchova (ve spolupráci se 
ZUŠ Sedlčany), zážitková pedagogika, pohybové hry, logické a strategické hry  
b) ukázkové hodiny zajímavých programů v jednotlivých družinách lektorované externími 
lektory: tanec a hudebně rytmické aktivity (bubnování) ve spolupráci se ZUŠ 
Sedlčany,  pohybové aktivity v přírodě ve spolupráci s FTVS UK, logické a strategické hry 
s lektorkou Vendulou Vrzalovou ve spolupráci s pracovníky Světa her Praha. 
Z předpokládaných  90 ukázkových hodin v devíti družinách je zrealizována zhruba jedna 
čtvrtina. 
 

 PS Otevřená škola 
vedoucí skupiny: Radmila Veselá 
Činnost skupiny byla v uplynulém půlroce zaměřena na oblast Žákovský parlament. Plánovaný 
program podpory Žákovských parlamentů vytvořený na základě zkušeností z předchozích 
vzdělávacích projektů škol regionu doznal výrazný posun po návštěvě realizátora programu 
pana  Boubala u školního psychologa Richarda Brauna v ZŠ Čimicích. Zkušenosti p. Brauna 
ukazují na nezbytnost provázat činnost parlamentu s podporou klimatu tříd. Nový model je 
v současné době ověřován na čtyřech školách regionu. 

  

 PS Zelená nejen pro kluky 
vedoucí skupiny: Přemysl Růžička 
Obsahová náplň a zaměření činnosti pracovní skupiny byly nastaveny na první schůzce 
skupiny v říjnu v Petrovicích. Aktuální pozornost se nyní věnuje podpoře manuální zručnosti 
a  pracovním kompetencím žáků druhého stupně. S realizací aktivit pomáhá učitel dílen 1. ZŠ 
Sedlčany pan Jaromír Hes. Na druhém setkání pracovní skupiny byl představen účastníkům 
odpadní materiál z podniků regionu, byly připraveny další kroky programu – organizování 
soutěží pro žáky 2. stupně: Dílenský výrobek. 
V současné době je již připraven program pro rozvoj manuální zručnosti v předškolním 
vzdělávání, jeho spuštění předpokládáme v březnu 2017. 

  

 PS Společné/inkluzivní vzdělávání  
vedoucí skupiny: Eva Zirhutová 
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Cílem snah pracovní skupiny je pomoci zkvalitňovat podmínky pro společné vzdělávání tak, aby 
profit z výuky měly nejen děti, které čelí různým formám znevýhodnění, ale všichni žáci. Inkluze 
v našem pojetí by neměla ohrozit výstupy a úroveň vzdělávání, ale směřovat ke vzdálenému 
(ambicióznímu) cíli - dosažení maxima výkonnosti každého žáka. 
 
Specifikem oblasti je velká provázanost s aktivitami dalších šesti oblastí. 
 
Činnost pracovní skupiny byla zaměřena na hlubší porozumění problematice a nastavení 
prvních kroků podpory, které mají šanci být hodnoceny učiteli (rodiči a žáky) jako přínosné. 
Výstupem práce je kromě jiného důkladná analýza a do značné míry propracovaný plán 
opatření a aktivit pro oblast společné vzdělávání. Vyhotovený plán včetně konkrétních výstupů 
práce skupiny bude ředitelům škol zaslán do konce příštího týdne. Dokument může posloužit 
školám jako orientační materiál ve složité inkluzivní politice a jako podklad pro případné plány 
rozvoje škol. 

 

Vypracoval: Eva Zirhutová 

 

 

 


