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Jednání pracovní skupiny Neformální a zájmové vzdělávání 

zápis č. 6 

DOTEK, Horní Maršov, 4. 10. 2021, od 14:00 

 

 

 

Program: 

1. Informace o aktuálním dění v MAP Trutnovsko II 

2. Příprava velkého semináře pro učitele k MZU 19. 10. 2021 

3. Diskuze, různé 

 

 

1. Informace o aktuálním dění v MAP Trutnovsko II 

• Členové PS pro NZV byli informováni o proběhlých a plánovaných aktivitách v rámci projektu 

MAP Trutnovsko II 

 

2. Příprava velkého semináře pro učitele k MZU 19. 10. 2021 

• Datum, čas a místo konání – 19. 10. 2021, od 8:30 hodin, DOTEK Horní Maršov 

• Lektoři, kteří přislíbili svoji účast: 

– Mgr. Lenka Burešová, ředitelka málotřídní ZŠ Čeperka  

– Mgr. Radovan Vlček, ZŠ Žacléř, učitel na 2. stupni  

– Mgr. Jiří Svoboda, Gymnázium Trutnov, učitel na nižším i vyšším gymnáziu  

– JUDr. Hana Kulichová a RNDr. Jiří Kulich, Středisko ekologické výchovy SEVER – lektoři 

vzdělávání.  

• Aktuální počet přihlášených účastníků je 3, tzn.: 

- je třeba posílit propagaci semináře, prodloužit uzávěrku do pondělí 11. 10. 2021 

- zaslat e-mailem navigaci na Horní Maršov (vlak, bus, auto) 

• Seminář je určený především pro ZŠ 

- účastníci z MŠ si ze semináře „něco odnesou“, vyslechnou příklady dobré praxe, lektoři to    

   ale na MŠ speciálně cílit nebudou 

- do budoucna nevylučujeme zmapování potřeb MŠ v oblasti MZU, navázání kontaktů se     

   Střediskem ekologické výchovy SEVER… 

• Každý účastník obdrží: 

- odborné publikace: Místně zakotvené učení – základní informace a inspirace do výuky 

(SEVER 2020), Učíme se dobře rozhodovat pro budoucnost (SEVER 2010) a jako bonus do 

školní knihovny komiksovou publikaci s příběhy a pověstmi ilustrujícími vývoj místní krajiny 

Řve jako blázen od klauzy a další obrázkové příběhy ze Severu (SEVER 2021). 

- Akce se koná v rámci DVPP. Účastníci obdrží osvědčení akreditované MŠMT (k vystavení 

zajistit s předstihem jméno, příjmení a školu přihlášeného účastníka) 

• Je k dispozici dataprojektor, plátno, flipchart 

• Občerstvení – možný oběd, drobné občerstvení (zajistí DOTEK, zafinancuje MAP) 
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Program semináře: 

1) 8:30 – 9:30 Úvod – Představení účastníků, sdílení, jak vnímáme smysl a význam práce s 

místem ve výuce, jak chápeme Místně zakotvené učení (MZU)  

2) 9:30 – 11:30 (během tohoto bloku krátká pauza) 

Příklady dobré praxe: Lektory jsou pedagogové, kteří mají velké zkušenosti s využíváním 

různých aspektů místního prostředí ve výuce. 

Mgr. Lenka Burešová, ředitelka málotřídní ZŠ Čeperka – příklad, jak MZU prolíná předměty na 

1. stupni, jak je MZU zapracováno do ŠVP, projekty propojující školu s místní komunitou 

 

Mgr. Radovan Vlček, ZŠ Žacléř, učitel na 2. stupni – zajímavé školní projekty, výuka v terénu – 

využití místa především k výuce Bi a Ze, MZU propojené s badatelstvím 

 

Mgr. Jiří Svoboda, Gymnázium Trutnov, učitel na nižším i vyšším gymnáziu – příklady lekcí, 

terénních her a vycházek pro žáky na Trutnovsku 

JUDr. Hana Kulichová, Středisko ekologické výchovy SEVER – ukázka programu Jak vytvořit 

pocitovou mapu místa a jak s ní dále pracovat (představení pomůcky, kterou vytvořil SEVER)  

3) 11:30 – 12:15 oběd 

4) 12:15 – 12:45 RNDr. Jiří Kulich a JUDr. Hana Kulichová, Středisko ekologické výchovy SEVER: 

Jaké jsou principy a možnosti zavádění místně zakotveného učení do výuky (s využitím 

předchozích prezentací a příkladů z dalších škol) 

5) 12:45-13:45 Moderovaná diskuse o zkušenostech, možnostech a potřebách učitelů + 

zmapování zájmu o další tematická setkávání a spolupráci (co kdo dělá, co může nabídnout, 

plánování, jak dál společně postupovat), sdílení a vzájemná inspirace. 

Nabídka literatury, pomůcek.  

6) 13:45-14:00 Reflexe 

 

3. Diskuze, různé 

• Promyslet možnost výukových programů, které bariéru 45 minut nebudou „bourat“ 

• Diskuze k bodům programu 1. a 2. 

 

Prezenční listina z jednání je přílohou tohoto zápisu. 

 

Příští setkání PS bude po domluvě upřesněno. 

 

Zapsala: Barbora Procházková  

Dne 4. 10. 2021  


