
MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VE VZDĚLÁVÁNÍ ORP SEMILY

Vážení pedagogové, 
jménem realizačního týmu projektu Místního akčního plánu ORP Semily 
(MAP Semilsko) si Vás dovolujeme pozvat na akci, kterou jsme pro Vás 
p ř i p r a v i l i a p o j m e n o v a l i , m o žn á t r o c h u v z n e s e ně , D E N 
PEDAGOGICKÝCH INSPIRACÍ. Naším cílem je uspořádat akci, kde bude 
prostor pro společné setkání a výměnu zkušeností Vás, vyučujících na 
území ORP Semily, a zároveň budete mít možnost načerpat inspiraci, 
kterou budete moci zúročit při výuce. Berte tedy tuto akci jako malou 
degustaci aktivit a pokud Vám některá zachutná, budeme rádi, když se        
o ni budete více zajímat a zdokonolovat se v ní. 
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MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VE VZDĚLÁVÁNÍ ORP SEMILY

Program pro pedagogy 
8:00 - 8:20  prezence - jídelna ZŠ T. G. M. v Lomnici n. Pop. 

8:20 - 8:30 zahájení akce v jídelně  

8:30 - 9:45 I. blok workshopů a seminářů 

9:45 - 10:05 přestávka, diskuze, občerstvení 

10:05 -11:20  II. blok workshopů a seminářů 

11:20 - 11:50 přestávka na oběd, diskuze 

11:50 - 13:00 Inspirativní příklady z praxe 

13:00  ukončení akce v jídelně 

13:10  prohlídka ZŠ T. G. Masaryka v Lomnici n. Pop.  

Program pro ředitele škol      
a jejich zástupce 
8:00 - 8:20  prezence - jídelna ZŠ T. G. M. v Lomnici n. Pop. 

8:20 - 8:30 zahájení akce v jídelně  

8:30 - 10:00 Seminář I. část 

10:00 - 10:15 přestávka, diskuze, občerstvení 

10:15 - 11:45 Seminář II. část 

11:45 - 12:10  přestávka na oběd 

12:10 - 13:00 Diskuze řízená lektorem 

13:00  ukončení akce v jídelně 

13:10  prohlídka ZŠ T. G. Masaryka v Lomnici n. Pop.  
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Program pro ředitele a 
jejich zástupce povede:  
Mgr. Miloslav 

Hubatka

Vystudoval Filozofickou 
f a k u l t u M a s a r y k o v y 
u n i v e r z i t y , o b o r y 
pedagogika a historie. 21 let 
pracoval na školách se 
zaměřením na moderní 
technologie, z toho 10 let 
jako ředitel školy. Dnes se 
v ě n u j e p o r a d e n s t v í , 
l e k t o r s k é č i n n o s t i , 
publikuje v odborných 
časopisech a je autorem 
n ě k o l i k a o d b o r n ý c h 
publikací. 

Pár slov k semináři ředitelů 
• Moderní marketing a školy – co je dnes jinak, co se vyplácí a co jsou jen pouhé mýty a přežitky.  

• Konkrétní nástroje, řešení pro Vaši praxi – ověřené a hlavně funkční modely z jiných škol jako 
zdroj inspirace a nápadů.  

• Nejčastější chyby, kterých se školy dopouští,  jejich analýza a poučení pro Vaši školu.  

• Rodiče a škola - optimální formy komunikace, spolupráce, specifika, ale i úskalí a nejčastější 
chyby - a jak jim účinně předcházet.  

• Moderní leadership a úspěšné vedení týmů a lidí. Přes svoje týmy dosahujeme jednotlivých cílů, 
proto dobré vedení je základem pro úspěch.



MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VE VZDĚLÁVÁNÍ ORP SEMILY

Nabídka workshopů/seminářů pro pedagogy (nejen) I. stupně 
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I. blok (8:30 - 9:45) 

ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST                    
S VYUŽITÍM DIGITÁLNÍCH 

TECHNOLOGIÍ 

lektor: Mgr. Lenka Morávková,                     
ZŠ Turnov, Žižkova, aprobace ČJ-D, ICT 
koordinátor, lektor AV Media 

Propojení moderních technologií s čtenářskou 
gramotností ve výuce nejen pro češtináře, a to pomocí 
žákovských zařízení a nástrojů SMART Notebooku. 
Seznámení s aplikací Včelka na podporu čtenářských 
dovedností, skupinová práce s aplikací Toglic, online 
kvízy. Internetové zdroje pro výuku. Chytré telefony         
s sebou! 

MATEMATICKÁ GRAMOTNOST             
S VYUŽITÍM DIGITÁLNÍCH 

TECHNOLOGIÍ 

lektor: Mgr. Hana Ulíková,                                  
SPŠ Česká Lípa, aprobace M-VT, lektor AV Media 

Propojení moderních technologií s matematickou 
gramotností ve výuce pro každého, a to pomocí nástrojů 
SMART Noteboook. Skupinová práce s aplikací Toglic, 
logické hry. Internetové zdroje pro výuku. 

INOVATIVNÍ METODY VE VÝUCE 
CIZÍCH JAZYKŮ 

lektor: Mgr. Kateřina Kvapilová,                          
ZŠ Liberec, 5. května, aprobace NJ, FJ, ICT, TV, 
lektor AV Media 

Propojení moderních technologií s výukou cizích 
jazyků, a to pomocí nástrojů SMART Noteboook. 
Seznámení s metodou CLIL a gamifikací ve vzdělávání 
a jejími principy (škola hrou). Internetové zdroje pro 
výuku.  

HUDEBNÍ VÝCHOVA NAPŘÍČ  
PŘEDMĚTY 1. STUPNĚ 

lektor: MgA. Jana Konvalinková, Ph.D.,  
TU Liberec, Katedra primárního vzdělávání  

Workshop zaměřený na využití písně jako prostředku 
pro výuku v široké škále předmětů na ZŠ. Vhodné pro 
pedagogy  I. stupně a vychovatele školních družin. 

II. blok (10:05 - 11:20) 

NETRADIČNÍ HRY 

lektor: Mgr. Jaroslav Kupr, Ph.D.,  
TU Liberec, Katedra tělesné výchovy 

Představení netradičních her a nápaditých hříček, 
které mohou posloužit pro zatraktivnění hodin 
tělesné výchovy. Vhodné pro učitele tělesné 
výchovy, ale i netělocvikáře, a to jako doplněk pro 
suplované hodiny, školní výlety, kurzy. S sebou 
sportovní obuv do tělocvičny. 

NEBOJME SE MAPY 

lektor: Mgr. Jiří Šmída, Ph.D.,  
TU Liberec, Katedra aplikované matematiky 

V rámci workshopu budou představeny mapy jako 
užitečná pomůcka pro rozvoj vnímání prostorové 
reality žáka. Nebudou chybět tvůrčí metody 
využívající mapu k rozvoji žáka při výuce prvouky a 
vlastivědy. 

 MATEMATIKA HRAVĚ 

lektor: doc. RNDr. Jana Příhonská, Ph.D., 
TU Liberec, Katedra matematiky a didaktiky 
matematiky 

Prostředí pohádek a her je přirozeně motivující pro 
rozvíjení fantazie, schopnosti řešit reálné problémy 
a prostředí, v němž je možno rozvíjet logické 
myšlení a tvůrčí schopnosti žáků. Nabídnuty budou 
náměty s konkrétními ukázkami zpracování 
některých praktických témat jako možné 
matematické projekty a netradiční aktivity pro 
rozvoj logického myšlení žáků. 

NÁPRAVA SPECIFICKÝCH  
PORUCH UČENÍ 

lektor: Mgr. Martina Melíšková,  
ZŠ Turnov, Žižkova, aprobace pro I. stupeň, 
speciální pedagog 

V rámci workshopu nabídne lektorka praktické          
a v praxi osvědčené metody pro reedukační činnost, 
poskytne ukázku dostupných pracovních sešitů         
a některých kompenzačních pomůcek. Objasní 
účastníkům cíle nápravy dysgrafie, dyslexie                
a dysortografie.



MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VE VZDĚLÁVÁNÍ ORP SEMILY

Nabídka workshopů/seminářů pro pedagogy (nejen) II. stupně 
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II. blok (10:05 - 11:20) 

ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST                    
S VYUŽITÍM DIGITÁLNÍCH 

TECHNOLOGIÍ 

lektor: Mgr. Lenka Morávková,                     
ZŠ Turnov, Žižkova, aprobace ČJ-D, ICT 
koordinátor, lektor AV Media 

Propojení moderních technologií s čtenářskou 
gramotností ve výuce nejen pro češtináře, a to pomocí 
žákovských zařízení a nástrojů SMART Notebooku. 
Seznámení s aplikací Včelka na podporu čtenářských 
dovedností, skupinová práce s aplikací Toglic, online 
kvízy. Internetové zdroje pro výuku. Chytré telefony       
s sebou! 

MATEMATICKÁ GRAMOTNOST             
S VYUŽITÍM DIGITÁLNÍCH 

TECHNOLOGIÍ 

lektor: Mgr. Hana Ulíková,                                  
SPŠ Česká Lípa, aprobace M-VT, lektor AV Media 

Propojení moderních technologií s matematickou 
gramotností ve výuce pro každého, a to pomocí nástrojů 
SMART Noteboook. Skupinová práce s aplikací Toglic, 
logické hry. Internetové zdroje pro výuku. 

INOVATIVNÍ METODY VE VÝUCE 
CIZÍCH JAZYKŮ 

lektor: Mgr. Kateřina Kvapilová,                          
ZŠ Liberec, 5. května, aprobace NJ, FJ, ICT, TV, 
lektor AV Media 

Propojení moderních technologií s výukou cizích 
jazyků, a to pomocí nástrojů SMART Noteboook. 
Seznámení s metodou CLIL a gamifikací ve vzdělávání 
a jejími principy (škola hrou). Internetové zdroje pro 
výuku.  

AKTIVIZAČNÍ METODY                             
V NAUKOVÝCH PŘEDMĚTECH 

lektor: Mgr. Petr Sádek, absolvent TU 
Liberec, aprobace GE-TV-OV, projektový 
manažer MAP Semilsko 

Představení aktivizačních metod pro uplatnění                
v naukových předmětech - OV, Z, D. Aktivity rozvíjející 
komunikaci žáků,  vlastní iniciativitu či kritické myšlení 
budou představeny v různých formách.  

I. blok (8:30 - 9:45) 

NETRADIČNÍ HRY 

lektor: Mgr. Jaroslav Kupr, Ph.D.,  
TU Liberec, Katedra tělesné výchovy 

Představení netradičních her a nápaditých hříček, které 
mohou posloužit pro zatraktivnění hodin tělesné výchovy. 
Vhodné pro učitele tělesné výchovy, ale i netělocvikáře,      
a to jako doplněk pro suplované hodiny, školní výlety, 
kurzy. S sebou sportovní obuv do tělocvičny. 

MAPA VŠESTRANNÁ! 

lektor: Mgr. Jiří Šmída, Ph.D.,  
TU Liberec, Katedra aplikované matematiky 

V rámci workshopu budou představeny interaktivní 
mapy jako užitečná pomůcka při výuce nejen 
geografie, ale i jiných naukových předmětů. 
Účastníci budou seznámeni s nástroji jejich tvorby     
a osvojí si metody správného využití ve výuce.  

MATEMATIKA HRAVĚ 

lektor: doc. RNDr. Jana Příhonská, Ph.D. 
TU Liberec, katedra matematiky a didaktiky 
matematiky 

Velkým motivačním prvkem ve výuce jsou různé soutěže, 
hry, vzájemná spolupráce a situace z reálného života.        
V rámci semináře budou předloženy různé náměty            
s konkrétními ukázkami zpracování některých 
praktických témat jako možné matematické projekty a 
nabídnuty netradiční aktivity pro rozvoj logického 
myšlení žáků. 

NÁPRAVA SPECIFICKÝCH  
PORUCH UČENÍ 

lektor: Mgr. Martina Melíšková,  
ZŠ Turnov, Žižkova, aprobace pro I. stupeň, 
speciální pedagog 

V rámci workshopu nabídne lektorka praktické                     
a v praxi osvědčené metody pro reedukační činnost, 
poskytne ukázku dostupných pracovních sešitů                   
a některých kompenzačních pomůcek. Objasní 
účastníkům cíle nápravy dysgrafie, dyslexie a 
dysortografie. 



MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VE VZDĚLÁVÁNÍ ORP SEMILY

Inspirativní příklady z praxe (11:50 - 13:00)
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pátek 

3. února 2017 

ZŠ T. G. Masaryka 

Lomnice n. Pop.  

8:00 

Těšíme se na shledání s Vámi!

Adresa místa konání: ZŠ T. G. Masaryka, Školní 
náměstí 1000, Lomnice nad Popelkou 

Blok věnovaný Vám, Vaší škole a Vaší praxi! 

Každá škola je něčím jedinečná. Pořádá akce pro děti a jejich rodiče, intenzivněji se věnuje 
některému z témat RVP, vyučující zkouší nové metody či úzce spolupracuje s některou institucí.  

Zde je prostor podělit se o zkušenosti s ostatními. Pevně věříme, že v rámci své školy najdete 
aktivity, které byste rádi předali pro inspiraci svým kolegům v regionu. Předpokládá se krátké 
představení aktivity v délce max. 10 minut. 

Program tohoto bloku bude upřesněn po ukončení přihlašování na tuto akci.

Kontakt na pořadatele 

MAS Brána do Českého ráje, z.s.  

Mgr. Petr Sádek 
petrsadek26@gmail.com 

605 065 038 

Přihlašování na akci, 
organizační informace 

• přihlašování bude probíhat souhrnně za 
školu prostřednictvím formuláře, který 
obdrží ředitelství školy 

• ředitelství formulář odešle nejpozději do 
9. prosince na uvedený kontakt 
pořadatele, aby bylo v případě zvýšeného 
zájmu možné zajistit dostatečné 
personální obsazení workshopů/
seminářů 

——————— 
• vstup na akci bude hlavním vchodem ZŠ 
• občerstvení a oběd je zajištěn 
• celá akce je zdarma

mailto:petrsadek26@gmail.com
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