
Rámcový přehled plánovaných aktivit pro školní rok 2020/2021 v rámci projektu MAP II

téma lektor předpokládané 

datum

předpokládaný 

čas

místo konání časová 

dotace (hod)

anotace

pro pedagogické pracovníky

Peoetická a hravá divadelní dílna pro 

pracovníky ve školství

Rostislav Křivánek, Petr 

Herold

úterý 25. srpna, 2020 9-15,30 Varnsdorf, Městská 

knihovna

8 • Jazyková fantazie dětí (2 vyučovací hodiny) – ukázkové provedení poetické dílny, metodika práce s 

poezií, jak probouzet dětskou jazykovou fantazii, souvislosti jazyka a výtvarné stránky, poetika vlastních 

jmen

• Výtvarná fantazie dětí (2 vyučovací hodiny) – ukázkové provedení poetické výtvarné dílny, metodika 

práce s dětskou výtvarnou fantazií, jak ji probouzet a jak nasměrovat; souvislost výtvarné stránky a jazyka, 

výtvarná poetika písmen

• Jak se dělá divadlo (4 vyučovací hodiny) – metodika práce s dětskou akční fantazií, jak dětem představit 

divadlo jako žánr; jak je vtáhnout do hry a přitom ctít jejich specifika; jak probudit kreativitu; jak propojit 
Emoční a sociální zralost osobnosti dítěte Mgr. Jiří Halda pátek 11. září, 2020 9-15,30 Aula - ZŠ U 

Nemocnice, 

Rumburk

8 Genetika a prostředí (výchova) = dva základní elementy ovlivňující vývoj mozku a lidského vědomí, 

potažmo životní příběh každého člověka…Jak můžeme výchovou ovlivnit dozrávání mozku našich dětí? 

Jaká jsou v tomto procesu klíčová vývojová období? Jak se zorientovat v emočních a sociálních potřebách 

dětí předškolního věku? Nejen na tyto otázky vám pomůže najít odpovědi svěží přednáška Jiřího Haldy.

POUŽITÍ FYZICKÉ RESTRIKCE U KLIENTŮ S 

PROBLÉMOVÝM CHOVÁNÍM

PhDr. Hynek Jůn, Ph.D., 

Bc. Kateřina Balická, DiS.

čt-pá 8. - 9. října, 202010-17, 8-15 SpecZŠ a PŠ 

Rumburk

16 Dvoudenní akreditovaný kurz je koncipován ryze prakticky. Během kurzu účastníci pracují ve skupinách, 

osvojí si základy fyzických úchopů, které poté mohou využít ve své práci při zvládání problémového 

chování. Dále jsou účastníkům navrženy krizové scénáře pro konkrétní klienty tak, aby bylo jasné, jak 

příště postupovat při jejich agresivním chování. V rámci kurzu se účastníci seznámí s technikami fyzického 

zvládnutí agresivního klienta v sedě, ve stoje a na zemi. Dále se naučí základní sebeochranné metody při 

škrcení, držení klientem a kousání. 

Aktuální novely právních předpisů od 1. 1. 

2021

Mgr. Pavel Zeman v jednání 3 Novely školského zákona, novely vyhl. o MŠ a vyhl. o ZŠ, novely dalších školských vyhlášek, změny oproti 

roku 2019 v pracovněprávní legislativě a dalších relevantních zákonech a další aktuality 

Tresty a odměny, sociální a citové týrání 

dětí

Dr. Lidmila Pekařová 8. března, 2021 9-12 dle počtu účastníků 4 Kdo a kdy smí trestat a jak?

Nepřípustné sankce a neuvážené direkce.

Ideální trest a test výchovné způsobilosti pro dospělé.

Tělesné a sociálně  citové sankce a jejich dopad.

Podstatná otázka při volbě školních trestů.

Dětská lež a její kořeny, co s masivní lhavostí.

Pedagogická diagnostika a stimulace vývoje 

dítěte předškolního věku

Jiřina Bednářová  úterý 16. 3. 2021 a  

středa 17. 3. 2021

bude upřesněnoMěK Varnsdorf 

(bude potvrzeno)

16
Diagnostika zde není cílem, je prostředkem k poznání dítěte, úrovně vývoje jednotlivých schopností, 

dovedností a vědomostí. V pedagogické praxi se musí stát východiskem a součástí edukace, stimulace, 

intervence. Obsah kurzu poskytne základní východiska pro posouzení aktuálních schopností a dovedností 

dítěte ve všech potřebných oblastech, poskytne návazné informace o vývojových souvislostech a principu 

stimulace funkcí u dítěte ve věku od 3 do 7 let. 

Asertivní techniky pro učitele Karla Maříková 

(spolupracuje s 

Olchovova.cz)

20. duben, 2021 8-14 Varnsdorf, Městská 

knihovna

8

Cílem programu je seznámit učitele se základními principy asertivního přístupu, představit jim interaktivní 

formou tzv. asertivní práva, nabídnout v uceleném přehledu asertivní techniky a poté pomoci každému 

účastníku individuálně (cestou sebezkušenostních cvičení a sebereflexe) s ujasněním, které z asertivních 

technik může vhodně využít ve své vlastní praxi a které oblasti asertivního jednání by měl, resp. mohl u 

sebe posilovat především. 

Rozhovor s rodiči žáka efektivně a 

profesionálně

Karla Maříková 

(spolupracuje s 

Olchovova.cz)

21. duben, 2021 8-14 Varnsdorf, Městská 

knihovna

8

Prakticky orientovaný program s důrazem na sebezkušenostní a motivační složku.  Pomáhá účastníkům 

poradit si s nejistotou, učí je zvládnout negativní emoce a upevnit zdravé sebevědomí. Současně 

představuje moderní nástroje a techniky vhodné pro vedení a strukturování profesionálního rozhovoru. 

pro děti a žáky

Aktivity jsou hrazeny z projektu MAP II - Místní akční plán vzdělávání II pro území SO ORP Varnsdorf a území SO ORP Rumburk, č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009704. Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OP VVV. Výzva č. 

02_17_047 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání II.

https://www.olchavova.cz/terminy-skoleni/asertivni-dovednosti-a-profesionani-zvladani-emoci.html
https://www.olchavova.cz/terminy-skoleni/jak-se-tesit-na-tridni-schuzky.html
https://www.olchavova.cz/terminy-skoleni/jak-se-tesit-na-tridni-schuzky.html


Přírodovědné exkurze v národním parku lektoři Správa Národního 

parku České Švýcarsko a 

OPS České Švýcarsko

pouze náhradní 

termíny za zrušené 5-

6/20

dopolední Kyjovské údolí - 

exkurze

3 - 4 hodiny ZŠ 3.-9. třída Program venkovní exkurze ZAPOMENUTÝM KRAJEM SKALNÍCH VĚŽÍ A ROKLÍ je připraven ve 

spolupráci se Správou národního parku České Švýcarsko, která zajišťuje odborného lektora, tak vzdělávací 

podklady v podobě pracovních listů. Trasa exkurze nás zavede na vrcholové partie soutěsky říčky Křinice, 

kde navštívíme Skalní bratry, Lví doupě, Kyjovský hrádek a povíme si o zlé krčmářce z Kyjova, která ve 

zdejších lesích dodnes straší. Z vrcholové cesty sestoupíme po kamenných a dřevěných schodech do 

Kyjovského údolí. Zde se vydáme proti proudu říčky Křinice zpět do Kyjova. Během cesty si povíme o 

vzniku Národního parku České Švýcarsko, o druzích zvěře a rostlin, které na území NP žijí a rostou a jsou 

zařazeny do Evropské soustavy Natura 2000. Exkurze poskytuje základní vhled do tématu NP České 

Švýcarsko. Polytechnická konference vlastní akce ve spolupráci 

s MAS Labské skály a 

ČVÚT Děčín

pravděpodobně jaro 

2021

9-17  ČVÚT Děčín praktické workshopy se zaměřením na témata jako je robotika, 3D tisk, k vidění budou rovněž ukázky 

speciálních technologických novinek jako je vodíkový automobil, drony, TOTEM stavebnice, mikroboti, 

ozoboti, práce s humanoidním robotem, dále se představí tzv. Technické kluby, proběhnou diskuze a 

přednášky; 

Akce je určena především pro pedagogy, ředitele škol, lektory kroužků v Domech dětí a mládeže, školní 

družiny či kluby a všechny další zájemce a polytechnické nadšence. 

Tvůrčí besedy v Městské knihovně 

Varnsdorf - podpora čtenářské gramotnosti

Hanka Těšitelová, dětské 

oddělení MěK Varnsdorf

dle individuální 

dohody - probíhá

dopolední Varnsdorf, Městská 

knihovna

3 Tvůrčí beseda v knihovně: Draka je lepší pozdravit aneb O etiketě: Povídání a hraní si s příběhy z knih o 

etiketě pro děti. Prostřednictvím pohádek a příběhů si děti zopakují základy slušného chování a znalosti si 

ověří v kvízech a soutěžích.Děti budou zapojeny do ukázek správného chování v různých situacích, v 

kterých se děti každodenně ocitají. další téma Hrnečku vař! Aneb Za pohádkou pohádka. Co si v hrnci 

upečeme, to si také sníme… Děti za pomoci pohádek a pohádkových kvízů rozluští popletené pohádky. 

Součástí programu bude výtvarné tvoření: kreslení a rukodělné tvoření na motivy předčítané pohádky. 

další témata dle dohodyPoetická dílna aneb Poslouchejte, kreslete, 

veršujte

Rostislav Křivánek a Petr 

Herold

dle individuální 

dohody - probíhá ve 

třídě, 

školy Varnsdrofsko 

a Rumburkso

45-60 min • Uspávačky skřítka Zamhouřílka – pro 2.-4. třídy ZŠ (popř. pro 5. tř. a prvňáky, kteří umí hláskovat): 

Povídání o jménech a o tom, jak vzniká knížka; autorské čtení uspávaček pro všechny děti i pro každé 

zvlášť; živé ilustrace vznikající na místě; básnická dílna a tvorba kolektivní básničky se současně vznikající 

ilustrací (45-60min)

• Poetické malování – pro ZUŠ a 1. stupeň ZŠ, konkrétně pro ty, kteří rádi kreslí a malují: malířská 

rozcvička, kreslíme, co si představujeme a ne, co vidíme, aneb chvála fantazii; nakreslená abeceda; 

souběžná tvorba básniček na vznikající obrázky a jejich autorské čtení (60 min)

• Zvířecí kalendář – pro 3. stupeň MŠ a 1. třídu ZŠ: povídání o jménech lidských a zvířecích, autorské čtení 

uspávaček, živé ilustrace vznikající na místě; inspirační básnička „Zvířecí kalendář“ – společné kreslení 

zvířat a hledání jmen, která by jim slušela (45-50 min)

Jak se dělá divadlo Rostislav Křivánek a Petr 

Herold

dle individuální 

dohody - probíhá ve 

třídě, 

školy Varnsdrofsko 

a Rumburkso

4-8 Půldenní nebo celodenní dílna, při které si děti v hravé zkratce prakticky vyzkouší, jak napsat hru, jak 

obsadit role, jak navrhnout a vyrobit scénu a kostýmy, jak režírovat, jak hrát, vyzkouší si, jak vyrobit 

jednoduchou loutku a jak jí v dechnout život a zapojit do představení, určeno pro 1. a 2. stupeň ZŠ (4-8 

hod)

Ozoboti a blueboti ve výuce Mgr. Jakub Rattay dle individuální 

dohody - probíhá

2-týdennní Varnsdorfsko, 

Rumburko

2 půjčovací sada vč. ukázkových hodin - 1. hodina základní informace o robotovi - funkce, nabíjení atp. s 

vyzkoušením, 2. hodina plnění úkolů, doba půčení je stanovena na 2 týdny na základě dohody o zapůjčení; 

podrobnější informace jsou dostupné v článku https://www.masceskysever.cz/sada-bluebotu-a-ozobotu-

je-pripravena-pro-skoly-k-zapujceni/

Setkání se spisovatelkou Hanou 

Hindrákovou (2. stupeň ZŠ)

Hana Hindráková, 

spisovatelka

čtvrtek 18.03.2021 odpolední knihovna - bude 

upřesněno

1
Hana Hindráková je mladá česká autorka. Prostřednictvím beletrie upozorňuje na palčivé problémy 

černého kontinentu (děti ulice, obchod s dětmi, diskriminace HIV pozitivních lidí, aj.). V roce 2012 

debutovala románem Děti nikoho, který se zařadil mezi nejprodávanější knihy nakladatelství Alpress v 

únoru 2013 a byl nominovan do užšího výběru dvaceti knih na knihu roku 2012 na Databázi knih. Román 

byl také přeložen do angličtiny. Vzápětí s rukopisem knihy Karibu Keňa vyhrála soutěž Mám talent 

pořádanou nakladatelstvím Euromedia (2012). V lednu 2014 jí vydalo nakladatelství Alpress román 

Dobrovolnice, o rok později, v únoru 2015 román Očarovaná. V roce 2016 jí vydalo nakladatelství Grada 

román Lovci lebek. V září 2017 vyšel v nakladatelství Alpress román Smrtící byznys a v listopadu 2018 

román Nezlomný.

pro aktéry ve vzdělávání

Konference MAP II vlastní akce s přispěním 

přednášejících z řad 

aktérů ve vzdělávání

čtvrtek 22.10.2020 9-14 Zámek Šluknov 6 Dosavadní výstupy projektu MAPII v oblastni strategického plánování (SWOT analýza a potřeby 

regionálního školství), přehled dosavadních implementačních aktivit; výsledky a dopady projektu MAP II 

na vzdělávání v regionu.


