
 Dostává se vám do rukou druhé číslo informačního bulletinu, který 
připravujeme v rámci projektu MAP Semilsko. Číslo první bylo připraveno 
při příležitosti akce Den pedagogických inspirací. Cílem těchto bulletinů 
je informovat vás o novinkách v projektu, aktuálním dění a pozvat vás na 
akce, které právě chystáme.  

 V tomto čísle se  ve velké míře vracíme k hodnocení únorové akce, 
ale nechybí ani pozvánky na události, které nás čekají v poslední čtvrtině školního roku 2016/2017.  
    Těšíme se na další spolupráci, realizační tým projektu MAP Semilsko 
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Den pedagogických inspirací  
v Lomnici nad Popelkou je za námi 

 Na pátek 3. února připadly v letošním roce pololetní prázdniny. V tento den obvykle školy zejí 
prázdnotou. Žáci a učitelé odpočívají po uplynulém pololetí. Pro více jak stovku učitelů z ORP Semily tomu 
letos ale tak nebylo, protože se sjeli do budovy Základní školy T. G. Masaryka v Lomnici nad Popelkou na 
akci Den pedagogických inspirací. Ta se uskutečnila v rámci právě probíhajícího projektu „Místní akční plán 
ve vzdělávání na území ORP Semily” (MAP Semilsko), jehož realizátorem je Místní akční skupina Brána do 
Českého ráje. 

 Nápad na uspořádání této akce se zrodil v mysli realizačního týmu v podzimních měsících. Cílem 
bylo nejen poskytnout učitelům ochutnávku nových metod a nápadů, které by mohli aplikovat ve své praxi, 
ale také uspořádat akci, během níž by se učitelé mezi sebou mohli poznat, vyměnit si své názory 
a  zkušenosti s nadějí na rozvoj další spolupráce. Díky spolupráci se dvěma významnými partnery - 
společností AV Media a Fakultou přírodovědně-humanitní a pedagogickou Technické univerzity v Liberci, se 
podařilo připravit 16 seminářů či workshopů, ze kterých si přítomní mohli vybrat. Pedagogové rozšiřovali 
své znalosti a dovednosti při workshopech Čtenářská gramotnost s využitím digitálních technologií pro I.      
a II. stupeň, Matematická gramotnost s využitím digitálních technologií pro I. a II. stupeň, Inovativní metody       
v cizích jazycích pro I. a II. stupeň, Náprava specifických poruch učení pro I. a II. stupeň, Matematika hravě 
pro I. a II. stupeň, Netradiční hry pro I. a II. stupeň, Nebojme se mapy pro I. a II. stupeň, Hudební výchova 
napříč předměty I. stupně a Aktivizační metody v naukových předmětech II. stupně. Speciálně pro ředitele 
škol a jejich zástupce byl připraven seminář zabývající se problematikou řízení školy s panem Miloslavem 
Hubatkou. Bohužel pro onemocnění lektora se neuskutečnil, nicméně ředitelé se semináře mohou zúčastnit 
v jarních měsících.  

 Akce tohoto rozměru a charakteru neunikla pozornosti radního Libereckého kraje pro školství 
Mgr. Petra Tulpy, který ji přijel osobně zahájit. Nejenže vyzdvihl velký zájem učitelů o akci v den prázdnin, ale 
při důkladné prohlídce školy spolu se starostou města Lomnice nad Popelkou Mgr.  Josefem Šimkem             
a předsedkyní MAS Brána do Českého ráje paní Helenou Červovou také zavzpomínal na své dlouholeté 
působení učitele a ředitele gymnázia.  

 Z reakcí účastníků můžeme usuzovat, že akce splnila svůj účel. Učitelé si rozšířili své obzory o nové 
poznatky a o pauzách stihli probrat mnoho aktuálních témat se svými kolegy z jiných škol. Na základě 
setkání ředitelů dojde ke vzniku dobrovolného „Diskuzního klubu ředitelů škol a jejich zástupců”, který 
umožní výměnu a sdílení zkušeností a poskytne prostor pro další profesní rozvoj zúčastněných.  

 Poděkování patří nejen partnerům, díky kterým se podařilo zajistit odborné lektory, ale také vedení 
a  zaměstnancům Základní školy T. G. Masaryka v Lomnici nad Popelkou, bez jejichž pomoci by se akce 
nemohla uskutečnit.  

 Pevně věřím, že Den pedagogických inspirací je startem nové etapy spolupráce mezi základními 
školami na Semilsku.  

Petr Sádek, hlavní manažer projektu MAP Semilsko 
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II. ročník Dne pedagogických inspirací se uskuteční 2. února 2018



Hodnocení akce Den pedagogických inspirací 

 

 

 

 Dne pedagogických inspirací se celkem 
zúčastnilo 121 aktérů, z toho:  
 82 pedagogů  
 16 ředitelů a jejich zástupců  
 6 hostů   
 17 členů realizačního týmu  
  
 Návratnost hodnotících dotazníků od 
přítomných pedagogů byla 65 %. Akce byla 
celkově hodnocena kladně. Největší zájem byl       
o semináře netradiční hry, čtenářská gramotnost, 
náprava žáků s  SPU či inovace ve výuce cizích 
jazyků. Všechny proběhlé semináře byly z  větší 
části hodnoceny kladně. 
  
 Ze strany pedagogů je dle dotazníků 
nejvyšší zájem v  rámci dalšího vzdělávání o tyto 
nabízené oblasti:  

• setkávání s kolegy se stejnou aprobací,  
• práce s žáky se SVP,  
• výchovy (VV, HV, TV), 
• výuka s tablety a mobily,  
• cizí jazyky, psychologii.  

 Někteří z pedagogů připsali i další oblasti – 
práce s  neklidnou třídou, matematika, Hejného 
metoda, netradiční hry v  dalších předmětech, 
přírodopis, chemie. 
 Vaše názory a postřehy z dotazníkového 
šetření pro nás budou klíčem k pořádání dalších 
akcí v rámci projektu MAP Semilsko a při přípravě 
II. ročníku této akce.  
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27.  
března

S e t k á n í  p r a c o v n í  s k u p i n  

Třetí setkání pracovních skupin MAP Semilsko proběhne v pondělí 27. března 2017 
od 15.30 hod. na Městském úřadě v Lomnici nad Popelkou. 

29.  
března

J e d n á n í  Ř í d í c í h o  v ý b o r u  

Jednání Řídícího výboru MAP Semilsko se koná ve středu 29. března 2017 od          
14 hod. na Městském úřadě v  Lomnici nad Popelkou. V rámci jednání je 
naplánována  aktualizace Strategického rámce MAP a Seznamu investičních priorit. 

13.  
dubna

G y m n a s t i k a  n e n í  o u t !  

Školení proběhne pod vedením Mgr. Evy Hložkové ve čtvrtek 13. dubna 2017 od    
8.30 hod. v sokolovně v Lomnici nad Popelkou, Plk. Truhláře 352. 

V praktickém semináři budou představeny nové metodické řady, průpravná cvičení 
a gymnastické herní aktivity pro zvládnutí základních gymnastických průprav         
a následný nácvik základních gymnastických prvků. Více informací v příloze.

11. - 12.  
května

D i s k u z n í  k l u b  ř e d i t e l ů  

První setkání Diskuzního klubu ředitelů školských zařízení ORP Semily se uskuteční 
na Benecku. Pozvánky a  podrobný program bude ředitelům školských zařízení 
zaslán během března. Hlavním bodem programu bude seminář Mgr. Miloslava 
Hubatky na téma Ředitelský trojboj.

Připravujeme !!! 

Ad r e s á ř  N N O  
Ve spolupráci s  ICM Lomnice nad 
Popelkou připravujeme Adresář 
nestátních neziskových organizací 
ORP Semily, které pracují s dětmi 
a mládeží. Forma výstupu se 
v současnosti projednává.

Facebookový profil 

     MAP Semilsko v provozu         
 Veřejná skupina MAP Semilsko 
vznikla za účelem sdílení zkušeností            

a nápadů z  pedagogické praxe, ale i jako 
informační portál o činnosti MAP Semilsko. 

 Každý víkend jsou pravidelně přidávány nové příspěvky 
pro předškolní, základní či zájmové a  neformální vzdělávání. 
Naleznete zde například inspirace pro čtenářské kluby                 
a čtenářskou gramotnost, odkaz na portál EDUteam, který nabízí 
inspirace pro výuku, informace o Mezinárodní ceně vévody 
z  Edinburghu či ICM Lomnice nad Popelkou, zhlédnout také 
můžete zajímavé video ze semináře Mgr. Michaely Veselé – 
Jednání s  nespokojenými rodiči, pro rodiče předškoláků 
doporučujeme Rozárčinu přípravku, online kurzy. 

 Sdílejte s  námi i vaše nápady, zajímavé odkazy, videa, 
typy na školení, projekty, exkurze. 

https://www.facebook.com/groups/303399036723530/

Nezapomeňte !!! 
28. březen  
Den učitelů

Kalendář akcí aneb co se chystá … 



 

GYM N AST I KA  N E N Í  O U T
čtvrtek 13. dubna 2017, 8:30 - 13:00

Sokolovna Lomnice nad Popelkou

Praktický seminář, v němž budou představeny nové metodické řady, 
průpravná cvičení pro zvládnutí základních gymnastických prvků, 

gymnastika hrou. 
 

Cílem je opětovná popularizace gymnastiky se snahou o její navrácení        
do hodin tělesné výchovy zábavnou formou. 

Sportovní oblečení nutné!

Určeno pro vyučující I. stupně ZŠ. Seminář pro vyučující II. stupně ZŠ bude 
v případě zájmu též realizován. Počet míst je omezen.

Mgr. EVA HLOŽKOVÁ (lektorka)
Absolventka FTVS-UK se specializací diplomovaný trenér gymnastiky, 
gymnastka na reprezentační úrovni, lektorka trenérů a rozhodčích pro ČOS, 
ČASPV, členka ČOV (komise Rovných příležitostí). Od roku 2011 absolventka 
kurzu FIG (Světová gymnastická federace) - nejvyšší mezinárodní vzdělání            
v oblasti výuky metodiky a didaktiky gymnastiky. 

AKCE SE KONÁ V RÁMCI PROJEKTU MAP SEMILSKO


