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Roční akční plán vzdělávání 2019 
 

Cíl Zvýšení počtu efektivních aktivit spolupráce mezi učiteli ZŠ a MŠ a 

rodiči dětí a žáků 

Aktivita A2. 1. 1 Spolupráce rodiny a školy 

Aktivity 

projektu 

Vzdělávací akce a workshopy pro pedagogické pracovníky a pro 

rodiče, spolupráce škol a rodiny s dalšími organizace 

Popis aktivity • Vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky: 

• Nadané dítě (19. 3. 2019, Ingr. Kateřina Emer Venclová), 

• Jak můžeme předcházet nedorozumění s rodiči (9. 5. 2019, Mgr. 

et Bc. Jana Stejskalová), 

• Podpůrná opatření pro žáky se SVP ve školní praxi (10. 9. 2019 

Mgr. Lenka Ondráčková), 

• Kulatý sůl s OSPOD pro rodiče a pedagogické pracovníky 

(nebylo realizováno). 

 

• Vzdělávací akce pro rodiče:  

• Školní připravenost před vstupem do školy (26. 3. 2019, SPC 

Náchod), 

• Vývoj dětské řeči (11. 4. 2019. SPC Náchod), 

• Děti v pasti sociálních sítí (23. 5. 2019, kpt. PhDr. Ondřej 

Moravčík), 

• Jak zvládnout přechod z MŠ do ZŠ (září 2019, Mgr. Yveta 

Nemešová-nebylo realizováno). 

 

• Realizace seminářů a workshopů pro pedagogické 

pracovníky a rodiče k metodám komunikace s rodiči a 

naopak: 

• Komunikace pro učitele (25. 9. 2019, PhDr. David Čáp, Ph.D.), 

• Komunikace rodičů a školy (25. 9. 2019, PhDr. David Čáp, Ph.D.), 

• Jak přežít Pažouta (15. 10. 2019, Mgr. Michal Dubec). 

Finanční 

náklady 

5 000 Kč – Nadané dítě (Ing. Kateřina Emer Venclová), 

7 000 Kč – Jak můžeme předcházet nedorozumění s rodiči ((Mgr. et Bc. 

Jana Stejskalová), 

2 500 Kč – Jak zvládnout přechod z MŠ do ZŠ (Mgr. Yveta Nemešová – 

nebylo realizováno), 

12 000 Kč – Podpůrná opatření pro žáky se SVP ve školní praxi (Mgr. 

Lenka Ondráčková), 

4 000 Kč – Kulatý stůl s OSPOD pro rodiče a pedagogické pracovníky,  

12 000 Kč – Komunikace pro učitele, Komunikace rodičů a školy (PhDr. 

David Čáp, Ph.D.), 

7 000 Kč – Jak přežít Pažouta (Mgr. Michal Dubec),  

DPP – SPC Náchod. 
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Poznámky  

 

 

 

 

Cíl Zvýšení počtu společných aktivit škol 

Aktivita A2. 2. 1 Komunikační platforma pro školy a školky 

Aktivity 

projektu 

Rozesílka e-mailů, pracovní skupiny, vzdělávací akce, webová 

platforma 

Popis aktivity • Spolupráce s místními médii (prezentace implementačních aktivit 

a výstupů MAP) minimálně 4x/rok,  

• zasílání pravidelného newsletteru členům MAS Broumovsko, z. s. 

1x/měsíc,  

• aktualizace a zveřejňování zajímavých odkazů ze světa 

vzdělávání na sociálních sítích projektu cca1x/týdně,  

• zavedení a ověření vhodných pravidelných i jednorázových 

komunikačních kanálů mezi pedagogickými pracovníky a rodiči a 

veřejností, 

• výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, 

pomůckách a postupech v rámci povinných pracovních skupin 

(pro rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti, pracovní 

skupina pro rovné příležitosti a pracovní skupina pro 

financování), 

• setkávání pracovních skupin 4x/rok,  

• podpora odborníka na danou problematiku v pracovních 

skupinách 2x/rok,  

• neformální setkání členů pracovních skupin a dalšími aktéry ve 

vzdělávání. 

Finanční 

náklady 

25 000 Kč – odborné a lektorské zajištění pracovních skupin (RNDr. 

Marie Kupčáková, Ph.D. – pracovní skupina pro matematickou 

gramotnost, Mgr. et Bc. Jana Stejskalová – pracovní skupina pro 

čtenářskou gramotnost, Mgr. Michal Tačík a Mgr. Martin Dobeš – 

pracovní skupina pro rovné příležitosti), 

DPP – Mgr. Šárka Vacková, 

DPP – Mgr. Stanislav Kujal. 

  Poznámky Zveřejnění vzdělávacích akcí, workshopů na facebookové a 

instagramové stránce projektu MAP dle potřeby a aktuálně pořádaných 

akcí, prezentace aktivit v rámci MAP II v místních médiích a rozhlase, 

webové stránky www.mas.broumovsko.cz. 

Prezentace aktivit projektu je také v místních zpravodajích v Teplicích 

nad Metují a Meziměstí. 

 

 

mailto:mas@broumovsko.cz
http://mas.broumovsko.cz/


  

 

MAS Broumovsko+, z. s. 

telefon: 491 521 281 

e-mail: mas@broumovsko.cz 

web: mas.broumovsko.cz 

 

 

 

 

Cíl Zvýšení počtu společných aktivit škol 

Aktivita A2. 2. 2 Mentoring, koučink, supervize na Broumovsku 

Aktivity 

projektu 

Koučink pro vedoucí pracovníky škol, mentoring pro nové a 

začínající pedagogické pracovníky, navazující setkání podpořená 

koučem, mentorem 

Popis aktivity • Navazující workshop koučink vedoucích pracovníků škol (13. 2. 

2019, Koučink ateliér), 

• individuální mentorská podpora novým a začínajícím 

pedagogům cca 1x za měsíc (dle individuální domluvy mentora 

s pedagogickým pracovníkem), 

• úvodní workshop mentoring (11. 9. 2019), 

• reflektivní setkání vedoucích pracovníků škol podpořených 

koučem. 

Finanční 

náklady 

10 000 Kč – navazující workshop koučink vedoucích pracovníků škol, 

22 000 Kč – úvodní, závěrečný workshop mentoring, 

57 000 Kč – podpora mentora závazně přihlášeným pedagogickým 

pracovníkům (9 učitelů z MŠ a ZŠ). 

Poznámky Koučink – Koučink ateliér (Mgr. Kamila Petrovská a Mgr. Jan Froněk, 

Ph.D.) 

Mentoring – JOB – spolek pro inovace (Mgr. et Bc. Jana Stejskalová, 

Mgr. Kateřina Mikšovská, Mgr. Tomáš Komárek). 

 

 

 

Cíl Zvýšení počtu aktivit zaměřených na kariérové poradenství 

Aktivita A2. 3. 1 Kompetence pro trh práce 

Aktivity 

projektu 

Představení zaměstnavatelů v regionu – den otevřených dveří 

v místních firmách  

Popis aktivity • Den otevřených dveří cca 1x/6 měsíců (15. 5. 2019 a 13. 11. 

2019), 

• rozšíření seznamu zapojených firem, 

• vytvoření série pracovních listů reflektující činnost ve firmě, 

• vytvoření brožury Kariérové poradenství na Broumovsku a její 

následná aktualizace o nově zapojené firmy/subjekty,  

• vzdělávací akce pro rodiče, pedagogy na podporu kariérového 

poradenství. 

Finanční 

náklady 

35 000 Kč – tvorba pracovních listů pro nově zapojené místní firmy + 

DPP pro pracovníky zapojených firem v rámci Dne otevřených dveří,  

5 000 Kč – občerstvení pro děti a žáky 

Poznámky V současné chvíli jsou zapojeni: 

Farma Wenet, 

Ekofarma Bošina, 
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Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, 

Technické služby města Broumova, 

Pragokovo s. r. o., 

Sbor dobrovolných hasičů Broumov, 

Městská knihovna v Broumově. 

Workshop ke kariérovému poradenství (4.-5. 4. 2019, Mgr. Dorota 

Madziová, Mgr. Silvie Pýchová) nebyl z důvodu nezájmu cílových skupin 

realizován. 

Další workshopy budou realizovány dle zájmu cílových skupin – 

možnost spolupráce s ASPEKT z. s. 

 

 

Cíl Zvýšení kvality vzdělávání pedagogických a nepedagogických 

pracovníků v oblasti vzdělávání  

Aktivita A3. 2. 1 Vzdělávací aktivity pořádané v rámci v rámci MAP 

Aktivity 

projektu 

Organizace vzdělávacích akcí, workshopů pořádaných MAS 

Broumovsko+, z. s. dle aktuálních potřeb území 

Popis aktivity • Vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky a vedoucí 

pracovníky škol: 

• Od dětské kresby k chodníkovým iluzím (24. 1. 2019, RNDr. 

Marie Kupčáková, Ph.D.), 

• Učit se učit, myslet a žít II (19. 2. 2019, Mgr. Petra Dočkalová), 

• Magformers pro MŠ (26. 2. 2019, RNDr. Marie Kupčáková, Ph.D.), 

• Vyučování a hodnocení žáků v rámci společného vzdělávání (27. 

2. 2019, Mgr. Lenka Ondráčková, EDUPRAXE s.r.o.), 

• Práce s chybou (13. 3. 2019, Mgr. et Bc. Jana Stejskalová), 

• Společné plánování otevřené hodiny českého jazyka na 

Masarykově ZŠ, Broumov (28. 3. 2019, Mgr. et Bc. Jana 

Stejskalová), 

• Tužka, nůžky, papír (2. 4. 2019, RNDr. Marie Kupčáková, Ph.D.), 

• Výjezdní akce pro asistenty pedagoga do ZŠ Kunratice (9. 4. 

2019), 

• Otevřená hodina českého jazyka na Masarykově ZŠ, Broumov 

(10. 4. 2019, Mgr. et Bc. Jana Stejskalová), 

• Den gramotnosti v Teplicích nad Metují pro předškoláky (21. 5. 

2019, 17. 9. 2019, Mgr. Šárka Vacková, Mgr. Radim Války, Mgr. 

Petra Dočkalová, Věra Proková, Martin Slavík), 

• Matematika s Matýskem (16. 10. 2019, Miloš Novotný), 

• Vánoce jako vyšité (12. 11. 2019, RNDr. Marie Kupčáková, Ph.D.), 

• Učit se učit, myslet a žít III (21. 11. 2019, Mgr. Petra Dočkalová), 

• Výjezdní akce pro ředitele ZŠ do Špindlerova Mlýna (14.-15. 11. 

2019, Ing. et Ing. Soňa Španielová, Ph. D., Mgr. Jan Grulich, Mgr. 

et Bc. Jana Stejskalová), 

• Konference Učení pro život (19. – 20. 9. 2019). 
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Finanční 

náklady 

5 600 Kč – Od dětské kresby k chodníkovým iluzím (RNDr. Marie 

Kupčáková, Ph.D.), 

4 500 Kč – Učit se učit, myslet a žít II (Mgr. Petra Dočkalová), 

5 600 Kč – Magformers pro MŠ (RNDr. Marie Kupčáková, Ph.D.), 

12 000 Kč – Vyučování a hodnocení žáků v rámci společného vzdělávání 

(Mgr. Lenka Ondráčková, EDUPRAXE s.r.o.), 

2 500 Kč – Práce s chybou (Mgr. et Bc. Jana Stejskalová), 

5 600 Kč – Tužka, nůžky, papír ((RNDr. Marie Kupčáková, Ph.D.), 

30 000 Kč – Výjezdní akce do ZŠ Kunratice pro asistenty pedagoga 

(včetně dopravy a semináře pro asistent pedagoga), 

3 000 Kč – Společné plánování otevřené hodiny (Mgr. et Bc. Jana 

Stejskalová), 

4 000 Kč – Otevřená hodina českého jazyka na Masarykově ZŠ, Broumov 

(Mgr. et Bc. Jana Stejskalová), 

8 000 Kč – Den gramotnosti pro předškoláky (21. 5. 2019 a 17. 9. 2019), 

120 000 Kč – konference Učení pro život, 

3 500 Kč – Matematika s Matýskem (Miloš Novotný), 

5 600 Kč – Vánoce jako vyšité (RNDr. Marie Kupčáková, Ph.D.), 

25 000 Kč – Výjezdní akce pro ředitele ZŠ do Špindlerova Mlýna (14.-15. 

11. 2019, Ing. et Ing. Soňa Španielová, Ph. D., Mgr. Jan Grulich, Mgr. et 

Bc. Jana Stejskalová). 

Poznámky Konference Učení pro život se koná po dvou letech ve spolupráci s MAS 

Stolové hory, MAS Mezi Úpou a Metují a Královéhradeckým krajem – 

lektoři z řad oborníků z České republiky, Slovenska. 

Výjezdní akce pro ředitele ZŠ do Špindlerova Mlýna je pořádána ve 

spolupráci s MAS POHODA venkova, z. s. a MAS Královédvorsko, z. s. 

v hotelu Adam. 

 

 

Cíl Zvýšení počtu společných aktivit neformálního a zájmového 

vzdělávání a formálního vzdělávání  

Aktivita A5. 1. 1 Pracovní listy podporující spolupráci formálního a 

neformálního vzdělávání  

Aktivity 

projektu 

Tvorba pracovních listů pro Farmu Wenet, pracovní listy pro ZŠ a 

MŠ do hodin hudební výchovy 

Popis aktivity • Zapojení hudebníka do hodin hudební výchovy: muzikoterapie, 

rytmus, písničky z broumovského dolíku, cikánská hudba, 

hlasová výchova hravě, pohádka Boudo, budku, předcházíme 

poruchám učení s písničkami a hudebními hrami, 

• pracovní listy do hodin hudební výchovy, 

• pracovní listy pro Farmu Wenet. 

Finanční 

náklady 

DPP hudebníci, 

10 000 Kč – výstupy ze zapojení hudebníka do hodin hudební výchovy, 
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5 000 Kč – pracovní listy pro Farmu Wenet. 

Poznámky Hudebně-dramatický projekt realizuje Mgr. Eva Kroupová, ke které se 

od září 2019 připojili další hudebníci: 

muzikoterapie – setkání v kruhu – Bc. Aleš Fuchs,  

rytmus – Mgr. Eva Kroupová/Bc. Aleš Fuchs,  

písničky z broumovského dolíku – Mgr. Eva Kroupová,  

Lavutara – cikánská hudba – Mgr. Eva Kroupová,  

malí kuchaři – Stanislava Sejkorová,  

pohádka Boudo, budko – Stanislava Sejkorová,  

hlasová výchova hravě – Bronislava Kuchtová,  

předcházíme poruchám učení s písničkami a hudebními hrami – 

Bronislava Kuchtová.  

Pracovní listy pro potřeby Hv budou vytvořeny na základě výstupů 

z jednotlivých hodin Hv a návrhů ze stran pedagogických pracovníků 

MŠ a ZŠ. 

 

 

 

Cíl 
Zvýšení počtu společných aktivit neformálního a zájmového 

vzdělávání a formálního vzdělávání 

Aktivita A5. 1. 2 Zlepšení spolupráce neformálního a zájmového vzdělávání  

Aktivity 

projektu 
Mapování a síťování neformálního a zájmového vzdělávání   

Popis aktivity • Aktualizace Edumapy Broumovsko (jaro/podzim 2019), 

• aktualizace brožury Kam se podívat se třídou (rozšíření o firmy 

zapojené do jarního/podzimního Dne otevřených dveří 

v místních firmách v rámci kariérového poradenství). 

Finanční 

náklady 

Brožura nebyla dosud aktualizována. 

Poznámky Aplikace Edumapa jako projekt již skončila, bude nahrazena novou 

aplikací – pro potřeby území ORP Broumov bude i nadále využívána a 

aktualizována 2x ročně. Prozatím nebylo sděleno, která aplikace bude 

pokračovat a navazovat na Edumapu. 

 

 

 

 

Cíl Zvýšení počtu společných aktivit neformálního a zájmového 

vzdělávání a formálního vzdělávání 

Aktivita A5. 1. 3 Rozvoj čtenářství – spolupráce knihoven, muzea a škol  

Aktivity 

projektu 

Vytvoření pracovních listů a lekcí pro knihovny a muzeum, zapojení 

knihovníků do společných vzdělávacích akcí s učiteli, rodiči, dětmi a 

žáky, workshopy v knihovnách   
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Popis aktivity • Vzdělávací akce pro rodiče: Chceme, aby děti četly (15. 4. 2019, 

Městská knihovna v Broumově), 

• Chceme, aby děti četly II (1. 10. 2019, PhDr. Václav Mertin, 

Městská knihovna v Broumově),  

• 3x workshopy pro MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ (9. 6., 18. 6., 19. 6. 2019) 

v Muzeu Broumovska na základě expozice v Muzeu Broumovska, 

• 2x workshop pro MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ (26. 9. a 1. 10. 2019) 

v Muzeu Broumovska na základě expozice v Muzeu Broumovska,  

• vytvoření pracovních listů pro MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ a 

metodických listů pro pedagogické pracovníky MŠ, 1. a 2. stupně 

ZŠ na základě expozice v Muzeu Broumovska pro volnou 

prohlídku, 

• vytvoření čtenářských lekcí na náměty Pohádek z broumovského 

dolíku (Mgr. Monika Slavíková a Martin Slavík), 

• workshopy na náměty seriálu MOST pro 2. stupeň ZŠ (3. 6. 2019 

ZŠ Teplice nad Metují, 11. 6. 2019 ZŠ Meziměstí, 12. 6. 2019 ZŠ 

Hradební), 

• Spolkla mě knihovna: Kde se vzaly knihovny a jak dříve vypadaly 

knihy? – autorské čtení a beseda pro žáky od 4. do 7. třídy ZŠ 

v Městské knihovně v Broumově s Klárou Smolíkovou (27. - 28. 

11. 2019),  

• Čtenářské bingo – výstup z pracovní skupiny pro čtenářskou 

gramotnost, realizace v Městské knihovně v Broumově a 

Meziměstí. 

Finanční 

náklady 

7 000 Kč – workshopy pro rodiče v Městské knihovně v Broumově  

15 000 Kč – workshopy MOST, 

8 000 Kč – Chceme, aby děti četly II, PhDr. Václav Mertin, Městská 

knihovna v Broumově, 

10 000 Kč – Spolkla mě knihovna: Kde se vzaly knihovny a jak dříve 

vypadaly knihy?  – autorské čtení a beseda pro žáky od 4. do 7. tříd ZŠ – 

Klára Smolíková, 

10 000 Kč – pracovní listy, metodické listy pro Muzeum Broumovska, 

5 000 Kč – workshopy pro MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ v Muzeu Broumovska, 

25 000 Kč – čtenářské lekce a obrázky na náměty Pohádek 

z broumovského dolíku,  

5 000 Kč – tisk materiálu pro aktivitu čtenářské bingo. 

Poznámky Pracovní listy pro Muzeum Broumovska vytváří Mgr. Jindřiška Vašáková, 

ilustrace Karolína Černohousová. 

Lektoři workshopu MOST – Mgr. Vanda Vaníčková, Ph.D. 

 

 

 

     Datum a podpis:  
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