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Obsah jednání

• informace k realizaci projektu (realizované a plánované aktivity)
• informace ke zpracovanému popisu potřeb škol
• swot analýza k jednotlivým prioritním oblastem projektu
• informace k plánované aktualizaci strategického rámce
• informace k evaluaci projektu



Informace z projektu
• Zrealizované akce:
• 28 webinářů ve spolupráci s Contexta s.r.o.
• 13 webinářů cyklu "Zábavná věda" ve spolupráci Marstafit s.r.o. akce na podporu polytechnického vzdělávání
• 1x seminář na podporu matematické gramotnosti (ABAKU)
• 1x seminář na podporu ICT gramotnosti
• 2x seminář s Beeboty na podporu polytechnického vzdělávání v MŠ
• celkem 35 akcí na podporu čtenářské gramotnosti (výjezdní besedy do škol a webináře)
• 4x video na podporu čtenářské gramotnosti
• 1x video na práci s Beeboty
• 1x soutěž s Beeboty na podporu polytechnického vzdělávání
• 1x soutěž Namaluj kalednář na podporu regionální identity
• 2x Klíčovaná (Litoměřice a Úštěk) na podporu regionální identity
• 1x seminář na podporu manažerského vzdělávání
• 1x seminář na podporu syndromu vyhoření



Popis potřeb škol
• Zahájení sběru dat konec března 2021
• Ukončení druhá polovina června 2021
• Sběr sebereflexí probíhal skrze dotazníky Google
• Oblasti: čtenářská gramotnost, matematická gramotnost, rozvoj 

potenciálu každého dítěte/žáka v jiných oblastech jako ICT, cizí jazyky, 
polytechnické vzdělávání………
• Vždy v otázkách: Co realizují, jaké aktivity plánují, co se povedlo, v 

čem byla škola úspěšná, v čem by se mohla zlepšit, v čem potřebuje 
škola pomoci
• Finální zpracování agregovaného Popisu potřeb škol během července.



Zajímavé postřehy ze Čtenářské (pre)gramotnosti

• Projekt RWCT – Reading&Writing for Critical Thinking – Čtením a 
psaním ke kritickému myšlení
• Zapojení rodinných příslušníků do čtení pohádek dětem před spaním 

v MŠ – někteří to již realizují nebo plánují
• Venkovní četba
• Často se objevují: čtenářské dílny, čtenářské kluby, knižní koutky, 

besedy v knihovně, noc s Andrsenem, vzdělávání PP
• Co školy řeší: finance, obnovu školních knihoven od knih až po 

nábytek



Zajímavé postřehy z Matematické (pre)gramotnosti

• Školy začaly využívat nové metody ve výuce Matematiky:
• Hejného matematika, využívání online nástrojů (Photomath, Umimeto, QR 

kódy při procvičování učiva, únikovky), Montessori matematika, kooperativní 
výuka v matematice 6. třídy, Magic Box, Beeboti, robotická autíčka, hry z řady 
Smart Games), využívání IPADů

• Často se objevují: klub logik, matematické kluby, vzdělávání, 
vzdělávání
• Co školy řeší: motivace žáků i učitelů, větší využívání digitálních 

technologií, pořízení pomůcek, personální síly (matematický mentor, 
nedostatek kvalitních učitelů, nabídka DVPP)
• Podprahové učení (vzorečky či jiné výrazy na schody….)



Zajímavé postřehy z dalších oblastí

• Často se objevuje – klub výpočetní techniky, sdílení zkušeností, 
kroužek robotiky vzdělávání, využívání nových metod ve výuce
• Nové metody ve výuce: využívání prvků virtuální reality, 3D tisk, práce 

s tabletem, beeboti, mboti, ozoboti, badatelská výuka, jazykové 
koutky, činnostní učení, práce s chybou
• Hodně školy mluví o zavedení polytechnického vzdělávání – projekty, 

nákup vybavení, spolupráce s dalšími subjekty, spolupráce s TKM.
• Výpůjčky Beebotů mezi MŠ (v době ale Covidu omezeno)



• Co školy řeší: kvalitní vybavení (možnost zapůjčení a vyzkoušení si 
nákladnějších věcí – jako např. stavebnice Lego, Ozoboti….), finance, 
modernizace, personální podpora, načerpat elán, rozšíření znalostí 
metod



Dotazy, diskuze k Popisu potřeb škol?



Aktualizace dokumentu MAP

• Změny v analytické části – doplňují se data za další školní roky, změna 
u základních škol – Mateřská škola Klubíčko se rozšířila o základní 
školu – Křesťanská základní a mateřská škola – mají nyní jen 1. stupeň  
- chtějí i druhý stupeň – navyšování kapacit v území
• Aktualizace SWOT analýz prioritních oblastí
• Prioritní oblasti zatím neměnné
• Aktualizace Strategického rámce – investiční priority v září 2021













Evaluace projektu

• Plánuje se průběžná sebehodnotící evaluační zpráva



Děkujeme za pozornost


