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Projekt „Místní akční plán II v ORP Třinec“ 

Zápis z jednání dne 17. 1. 2019 od 13:00 hod. 
PRACOVNÍ SKUPINA OBČANSKÉ KOMPETENCE 

 

 

místo konání:  

Interaktivní učebna biologie Třinec 

 

účastníci jednání: 

viz prezenční listina 

Program setkání: 

 

Aktivita číslo 1: Alternativní výuka na škole: 

 

Termín realizace:  

podzim 2019 – víkendové školení v termínech: 19.-20.10., 2.-3.11., a 30.11.-1.12.2019 

 

Cílová skupina: učitelé a rodiče se zájmem o alternativní výuku   

Počty: 25 osob 

Obsahové termíny:  

Bohumín – Montessori škola – nejbližší fungující se zázemím a pomůckami, která předběžně již 

nabídla způsob spolupráce.  

Výstup: materiály k dispozici, potvrzení 

Cena:  9.000 Kč/osoba (3.000 jeden víkend) – 225.000 Kč 

Nájem – 12.000 Kč (3 x 4.000 Kč) 

Jízdné účastníci: vlak + taxi – 500 Kč/osoba/víkend – 37.500 Kč 3 víkendy 

Alternativa: Jízdné + ubytování Bohumín účastníci – 1000 Kč/osoba/víkend 75.000 Kč 3 

víkendy 

Jízdné + ubytování lektorka 2.500 Kč/víkend – 7.500 Kč 3 víkendy 

Celkem 319.500 Kč (282.000 Kč bez ubytování účastníků) 

 

Popis aktivity:  

Hodinová dotace: 48 vyučovacích hodin 

Obsah kurzu: 

Kurz „Základy Montessori pedagogiky pro věk 6-9 let“ představuje filosofii a pedagogický směr 

vytvořený Marií Montessori. Obeznámí účastníky se základy této pedagogiky pro věkovou 

skupinu 6 až 9 let, s principy této metody, kvalitami montessori učitele, přiblíží praktické 

poznatky a nabízí seznámení se základními kompetencemi práce touto metodou. Významnou 

část programu tvoří montessori příběhy pro tuto věkovou skupinu a možnost praktického 

seznámení se s montessori výukovými pomůckami a vyzkoušení si práce s nimi. 

Výuka bude rozdělena do 6 dnů (3 víkendy). Jednotlivé dny (8 vyučovacích hodin) odpovídají 

těmto tématům: 

Principy Montessori pro věk 6-9 let (8 hod) 

• Historické souvislosti osobnosti Marie Montessori při tvorbě programu pro děti 6-9 let 
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• Vývojová stadia se zaměřením na osobnost dítěte 6-9 let 

• Potřeby dítěte tohoto věku 

• Potřeba uniknout z uzavřeného prostředí 

• Myšlení k abstrakci 

• Smysl pro morálku 

• Svobodná volba – volná práce 

• Celostní učení 

• Připravené prostředí a jeho význam  

• Montessori materiál a jeho vlastnosti  

• Práce s chybou  

• Nutnost heterogenní skupiny v montessori škole  

• Výchova k míru, sezení v tichu, tichý koutek 

• Praktický život, důležitá součást vývoje 

 
 
Aktivita číslo 2: Mentor alternativní výchovy: 

 

1. bod – účast metodika v otevřené třídě – 2 dny po sobě dopoledne 

2. bod – feedback pro učitele – 1. den odpoledne 

3. bod – veřejná prezentace pro učitele a rodiče – 1. den odpoledne 

 

Termíny: říjen – prosinec 2019 (3x), leden - květen 2020 (5x) – celkem 5 dvoudenních návštěv 

Dvoudenní návštěva za měsíc 12 000 Kč (včetně cestovného a ubytování lektorky) 

Cena celkem: 96.000 Kč 

Místo: ZŠ Kaštanová 

Cílová skupina: děti, veřejné setkání s rodiči a učiteli 

Popis aktivity: 

Dopolední část probíhá pozorováním ve třídách, mentorka si zapisuje pozorování, navrhuje 

vylepšení (prostředí, organizace výuky, práce učitelů...). Přitom nechává vše běžet a 

nezasahuje, aby viděla co nejpřirozenější současný běh věcí. 

Později (odpoledne) dává učitelům (popř. dalším pracovníkům - asistenti, metodik...) feedback: 

Navrhuje několik vylepšení, která mohou nejzásadněji a nejsnadněji v dané škole vylepšit práci 

s dětmi, popíše některé pozorované jevy, jejich příčiny a společně se hledá nejlepší možné 

řešení. Feedback probíhá v přátelské atmosféře montessori způsobem, tj. tak aby docházelo k 

rozvoji všech zúčastněných směrem k novému způsobu vzdělávání, aby hledali vylepšení a 

dosahovali hladšího průběhu vzdělávání a výchovy dětí. Nejde o kritiku, kontrolu nebo jiné 

vnímání "chyb". 

Setkání s rodiči rozptyluje jejich pochybnosti. Mohou se ptát, cokoliv, co je znepokojuje nebo 

čemu nerozumí. Zpočátku bývají obecné s mnoha otázkami, které rodičům leží v mysli, později 

je možnost zaměřit je i tematicky. 
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Aktivita číslo 3: Veřejná diskuse v Třinecké knihovně 

Cílová skupina: učitelé, rodiče a široká veřejnost  

Odhadovaný počet osob: 50 

Předpokládaný měsíc realizace: říjen 2019 

Odhad rozpočtu: 4.000 Kč 

Popis aktivity, poznámky:  

Seznámení s Montessori přístupem výuky + odpovědi na otázky – cca 2 hodiny 

 
 
Aktivita č. 4  Preventivní programy 
 
Název aktivity: Bavíš se? Bav se s námi. 
 
Cílová skupina: Žáci základních a středních škol  
 
Odhadovaný počet osob: Oslovíme 160 žáků 
 
Předpokládaný měsíc realizace: Od září 2019, 8 besed/4 měsíce 
 
Odhad rozpočtu: 16000 Kč 
Lektorné 12 800 Kč 
Pomůcky 2000 Kč 
Koordinátor 2800 Kč 
VON 2100 Kč 
1 beseda/1 třída – 2500 Kč x 8 = 20 000 Kč 
Z toho podíl z MAP na besedu - 2000 Kč 
Spolufinancování školy – 500 Kč 
Odůvodnění: Z MAP požadujeme na aktivitu 16000 Kč, od škol budeme požadovat 4000 Kč. 
Spolupráce na základě finanční spoluúčasti takto funguje již druhým rokem. Díky projektu MAP 
jsme schopni školám nabídnout 20% slevu. Školy mají zájem o spolupráci s námi díky 
předešlým zkušenostem a dobrým recenzím. 
 
Popis aktivity, poznámky: 
Děti a mladí lidé se baví, baví se hulením, baví se alkoholem, baví se skrze sociální sítě, a 
hledají zábavu v testování mezilidských vztahů. Málokdo s nimi mluví o rizicích, pastech, 
mýtech a realitě této zábavy. Proto mezi ně přicházíme s nabídkou preventivních programů 
v rámci aktivity nazvanou Bavíš se? Bav se s námi. Besedy jsou vedené interaktivním 
způsobem, vyzývají mladé lidi k otevřenosti, povzbuzují je k zodpovědnosti, přinášejí pravdivé 
informace. Besedy reagují na aktuální témata dnešní mládeže a odrážejí i potřeby škol o těchto 
tématech mluvit. Jedná se o nabídku 5 témat: 
 
Bavíš se? Bav se s námi o životě online. 
Bavíš se? Bav se s námi o vztazích okolo tebe.  
Bavíš se? Bav se s námi o tolerovaném (ne)příteli. (Preventivní program je zaměřen na téma 
"alkohol").  
Bavíš se? Bav se s námi o :) :|  :(   (Preventivní program je zaměřen na téma "emoce").  
Hulíš? Ne*urvi si zdraví víc než musíš.  
 
Jedna beseda trvá 90min. Besedu vedou vždy 2 zkušení lektoři v prostorách školy. Během 
besed jsou využívány různé pomůcky, materiály. 
Jelikož jsme preventivní sociální služba, snažíme se přinášet prevenci a věříme v její důležitost. 
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Aktivita č. 5 Pobytové odborné semináře pro pedagogy 
 
Název aktivity: Pomáhám – „a je tomu opravdu tak?“ 
 
Cílová skupina: pedagogové – speciálně výchovní poradci, metodici prevence  
 
Odhadovaný počet osob: 15 osob 
 
Předpokládaný měsíc realizace: podzim 2019, 12 hodinové vzdělávání (1,5 dne) 
 
Odhad rozpočtu: 45 300 Kč 
Vzdělávání (lektorné, pomůcky, koordinátor, VON) – 30 600 Kč 
Ubytování + strava – 14 700 Kč (1noc, 1x snídaně, 2x oběd, 1x večeře) 
3000 Kč/os. – kompletně zajištěné vzdělávání 
12 hodin vzdělávání – 250 Kč/hodina 
 
Popis aktivity, poznámky: 
 
Na základě prosincového setkání s preventisty v roce 2018 nám ze společných diskusí vzešlo 
jedno téma – „jsme vyhořelí, nevíme, jak pracovat s mladými, jestli to má smysl, nemáme 
podporu, nescházíme se, jsme zahlceni administrativou“. Proto jsme se rozhodli podpořit 
pedagogy v této funkci, pomoct jim v rozvoji, s motivací, vytvořit prostor pro společné sdílení. 
 
Obsah: Podpora činnosti a funkce, společná témata, práce s motivací ve funkci. 
Vzdělávání by vedli pracovníci Bunkru, o.p.s., externí lektoři. 
Pedagogové by před výjezdem obdrželi krátký dotazník, na základě kterého by se obsah 
vytvořil tzv. na klíč. 
S pedagogy chceme vyjet na chatu – změna prostředí je velmi důležitá. 
Jednalo by se o 1,5 dne výjezdu – první den 8 hodin vzdělávání, druhý den 4 hodin, končilo by 
se společným obědem. 
Dopravu by si účastníci řešili sami. 
Z projektu MAP by šly veškeré náklady, Bunkr, o.p.s. by si stanovil ve svých podmínkách 50% 
storno poplatku v případně neúčasti. 
Účastníci po absolvovaném vzdělávání obdrží certifikát. 
 
 
Aktivita č. 6 Týdenní intenzivní pobyt „Týden pro sebe“ – zaměřený na emoce a zdraví 

 

Lokalita: Penzion – Česká republika (Orlické hory)  
 
Cílová skupina: učitelé, rodiče 
 
Odhadovaný počet osob: 26 
 
Předpokládaný měsíc realizace: červenec a srpen 2019 
 
Náklady 15.000 Kč osoba (plus doprava? – pořešit, jak se dá profinancovat, pokud by jeli 
spolujízdou vlastními auty) 
 
Rozpočet celkem: 390.000 Kč 
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Popis aktivity, poznámky: 

Psychicky i fyzicky ozdravný prožitkový pobyt s intenzivním kotvením v přítomnosti, především 

dle velmi úspěšné metodiky tzv. mindfulness 

Prožitkové navedení směrem k pochopení propojení vlastní psychiky, těla a emocí; k získání 

nadhledu a tzv. emoční svobody 

Doporučeno odložit mobilní telefony, počítače a běžné každodenní povinnosti 

Detoxikace těla a zprůchodnění tělesných energetických kanálů bude podpořena režimem 

konzumace syrové (nejlépe ovocné) stravy 

Po náležité předpřípravě 3 dny v režimu tzv. aktivního ticha za účelem vyšší aktivace pravé 

mozkové hemisféry  

Harmonizace mozkových hemisfér pomocí speciálních cvičení kultivace pozornosti – vědomá 

konzumace jídla, vědomé dýchání (všímání nádechu a výdechu), vědomá chůze, vědomé 

prožívání emocí 

Mapování mysli – orientace v sociálním a prožitkovém naprogramování z minulosti a  záměrech 

do budoucnosti 

Rozvíjení emoční inteligence – práce s podvědomou složkou mysli, rozpouštění negativních 

tendencí a návyků a rozvíjení pozitivních návyků (energeticky průchodných)  

 
 
 
Název aktivity č. 7  
Kurz HANDLE® stupeň 1 – Úvod do HANDLE přístupu, 1 den 
Kurz HANDLE® stupeň 2 – Základy HANDLE přístupu, 2 dny 
 
 
Vzdělavatel: 
Jana Baptie, Komorní Lhotka 326, 739 54 Komorní Lhotka, IČ: 61592536 
 

Cílová skupina: učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé MŠ, učitelé speciálních škol, 
asistenti pedagoga, speciální pedagogové, psychologové, vychovatelé školských zařízení, 
výchovní poradci, pedagogové volného času, rodiče          

 
Odhadovaný počet osob:  
Kurz 1. stupně – 24 osob. Kurz 2. stupně – 20 osob. Kurz může být zopakován podle zájmu. 

Předpokládaný měsíc realizace: podzim 2019    
 
Odhad rozpočtu:  
Kurz 1. stupně – 52 800 Kč (2 200 Kč x 24, jedno opakování).  
Kurz 2. stupně – 84 000 Kč (4 200 Kč x 20, jedno opakování).  
 
Popis aktivity, poznámky: 
 
HANDLE® (holistický přístup k neurovývoji a efektivitě učení) je neurovývojová terapie, 
která vychází z poznatků o plasticitě mozku a vlivu stresu na učení. Prostřednictvím 
organizovaného pohybu a stylu interakce se snaží organizovat nervový systém, omezit stres a 
podpořit proces učení v každém věku. Hledá takové formy aktivit, které jsou pro člověka 
příjemné, motivující a pokud možno zábavné. 
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Kurz HANDLE stupeň 1 
Účastníci se seznámí se základními principy HANDLE přístupu, Dozví se o vlivu stresu na 
proces učení a kvalitu života, budou se učit o možných způsobech omezení stresu a o tom, jak 
rozpoznat známky přetížení nervového systému.   
Naučí se několik efektivních, praktických, jednoduchých, ale neurologicky komplexních aktivit, 
které mohou pomoci při vytváření pevných základů pro učení a fungování v každodenním 
životě. Principy a aktivity mohou využít doma, ve škole i v práci . 
 
Kurz HANDLE stupeň 2 
Kurz nabízí hlubší porozumění neurovývojovým odlišnostem, jako je dyslexie, ADHD, autismus, 
dyspraxie, dětská mozková obrna či poruchy chování, z HANDLE perspektivy. Účastník kurzu 
prohloubí své chápání unikátního pohledu HANDLE přístupu na organizaci a vzájemnou 
spojitost a provázanost jednotlivých neurovývojových systémů. Dozví se, jak se jednotlivé 
systémy vyvíjí, jaký význam mají pro proces učení, co může narušit jejich fungování, jak lze 
rozpoznat, kdy je systém nedostatečně organizovaný a jak je možno podpořit organizaci a 
fungování daného systému a tím podpořit proces učení. Získá více informací o jemném 
posilování neurovývojových systémů, o prioritách pozornosti a o tom, jak nám lidé ukazují, co 
potřebují. To vše mu může pomoci lépe porozumět chování/obtížím žáků a pochopit možné 
skryté příčiny těchto obtíží. Naučí se strategie, kompenzační mechanizmy a aktivity, které 
mohou podpořit organizaci nervového systému a omezit stres, a podpořit tak učení a fungování 
v jakémkoli věku.  
 
 
 

 

Rozdělení úkolů a termíny plnění: 

Příprava jednotlivých aktivit, dle rozdělení členům skupiny, odevzdání do 28.1.2019 

 

Termín dalšího setkání: 

1. 2. 2019 ve 14.00 hodin IUB 

 

Zapisovatel: 

Ing. Jana Vavrošová, vedoucí PS občanské kompetence 

 

 


