
 

 

ZÁPIS  
2. setkání 

Pracovní skupiny základní školy 
 

MAP III Vysokomýtsko 
14. 12. 2022, 15:30 – 17:00 hod., Komunitní centrum Choceň 

 

Přítomni – za pracovní skupinu: Mgr. Martina Krsková, Mgr. Dagmar Bláhová, Mgr. Lada Cejpová, Mgr. 
Monika Mandíková Bystřická 
Omluveni – za pracovní skupinu: --- 
Host: Jasmína Houdek, lektorka krizové komunikace 
 
Přítomni – za realizační tým: Petra Čejková, Veronika Pažinová 
Omluveni – za realizační tým: --- 
 
Body jednání: 

 Uvítání 

 Vstup hosta – Jasmína Houdek 

 Místní leadři/experti 

 Plánování aktivit a výběr témat 

 Sdílení zkušeností 

 Evaluace 

 Diskuse 

 Závěr 

 
 
Průběh jednání: 
Petra Čejková a Veronika Pažinová uvítaly účastníky na druhém setkání pracovní skupiny základní školy.   
 
Veronika Pažinová nejprve členy seznámila s programem setkání.  
 
Krizová komunikace 
Jako prvním bodem bylo představení hosta Jasmíny Houdek, lektorky krizové komunikace. Jasmína Houdek 
je lektorka krizové komunikace a moderní sebeobrany. Paní Houdek seznámila členy pracovní skupiny 
s širokou nabídkou témat kurzů a seminářů zaměřených na psychologii krizových situací, techniky ovládání 
stresu, ovládání vlastních emocí, řeč těla, základy vyjednávání. Od členů PS dostala zpětnou vazbu, která 
témata jim přijdou pro pedagogy základních škol důležitá. Proběhla diskuze nad možnou spoluprací 
v následném projektovém období MAP IV.   
 
 
 
Místní leadři/experti. 
Druhým bodem, kterému se členové věnovali, bylo vydefinování místních lídrů a expertů. Členové pracovní 
skupiny nejprve debatovali nad tím, koho by mohli do místních lídrů a expertů navrhnout. Po delší debatě 



 

 

došly k závěru, že místními lídry mohou být označeny dvě členky pracovní skupiny, a to:  

 Mgr. Lada Cejpová – za její aktivitu a přínos ve výuce chemie a dějepisu 

 Mgr. Martina Krsková – za její aktivity a přínos v oboru historie 
RT zveřejní lídry na webových stránkách projektu. 
 
Návštěvy inspirativních škol 
Dalším tématem, který pracovní skupina řešila, byla návštěva inspirativních základních škol. Členové PS vidí 
přínos v návštěvě a sdílení zkušeností v jiných školách mimo území Vysokomýtska. Rádi by realizovali na jaře 
2023 návštěvu inspirativní školy v ČR. Přínos této aktivity vidí i pro projekt MAP IV, rádi by tuto aktivitu 
zahrnuli SR MAP pro následující období. Začátkem nového roku zašle RT seznam škol, které by bylo možné 
navštívit. RT poté organizačně zajistí návštěvu, a to skrze spolupráci kolegů z místního projektu MAP, 
popřípadě místní MAS. 
 
Tékáčko 
Členové pracovní skupiny by také rádi navštívili tzv. Tékáčko, což je Technologický klub Albrechtice. Jedná se 
o mimoškolní volnočasový klub v nedalekých Albrechticích nad Orlicí, kde realizují interaktivní zábavné 
projekty se zaměřením na robotiku, programování a 3D tisk. Přínosem návštěvy by byla inspirace a sdílení 
zkušeností ve výuce digitální gramotnosti a volnočasového klubu pro děti. Albrechtice nad Orlicí sice již 
nespadají do území projektu MAP III Vysokomýtsko, ale leží na území místní akční skupiny NAD ORLICÍ, o. p. 
s. RT zajistí realizaci návštěvy Technologického klubu na jaro 2023. Po samotné návštěvě členové PS promyslí, 
zda by byla vhodná spolupráce s aktéry projektu MAP Vysokomýtsko v následujícím programovém období 
MAP IV. 
 
Kompendium 
Patra Čejková členům představila vzniklé kompendium. Ve spolupráci s psychoterapeuty Mgr. Ivanou 
Novákovou a Mgr. Milanem Jiroutem vzniklo za podpory MAS NAD ORLICÍ, o. p. s. „Kompendium přístupu 
k dětem s poruchami chování s ohledem na školní prostředí“. Jedná se příručku, která bude sloužit 
pedagogům základních škol jako nápomoc při řešení komplikovaných situací se žáky s poruchami chování. 
RT do každé školy Kompendium daruje. Na následující setkání PS základní školy budou autoři kompendia 
pozvání, aby se členy pracovní skupiny naplánovali podpůrné aktivity k tomuto tématu. Kompendium je též 
ke stažení na stránkách projektu MAP III Vysokomýtsko 
https://map.nadorlici.cz/vysokomytsko/projekty/pomucky-do-skol/kompendium-pristupu-detem-s-
poruchami-chovani 
 
Nadané děti 
Monika Mandíková Bystřická předala RT materiály k nadaným dětem. Jedná se o příručky, metodiky, seznam 
odborné literatury. RT materiály zveřejní na svých webových stránkách, kde z nich budou moci čerpat 
pedagogové nejen z území Vysokomýtska. Na příštích setkání PS se bude debatovat, jak se v našem území 
k tématu nadaných dětí postavit, především jak ho zapracovat do SR MAP pro následující projektové období. 
 
Chemické hry 
Lada Cejpová informovala pracovní skupinu o průběhu setkání nad chemickými hrami, které se uskutečnilo 
15. 11. v základní škole M. Choceňského v Chocni. Setkání se zúčastnilo 10 učitelů chemie. Přítomní učitelé 
obdrželi do svých škol soubor chemických her pro 8. ročník jejichž autorkou je Lada Cejpová. Setkání se neslo 
v duchu sdílení zkušeností.  

https://map.nadorlici.cz/vysokomytsko/projekty/pomucky-do-skol/kompendium-pristupu-detem-s-poruchami-chovani
https://map.nadorlici.cz/vysokomytsko/projekty/pomucky-do-skol/kompendium-pristupu-detem-s-poruchami-chovani


 

 

Chemické hry jsou též v elektronické podobě. Ke stažení jsou uveřejněny na stránkách projektu MAP III 
Vysokomýtsko 
https://map.nadorlici.cz/vysokomytsko/projekty/pomucky-do-skol/chemicke-hry 
 
Evaluace 
RT představil finální verzi Evaluačního plánu. Seznámil je s plánovaným průběhem procesu evaluace.  
 
Činnosti ostatních pracovních skupin 
RT seznámil členy s činnostmi ostatních pracovních skupin projektu. 
 
Další setkání pracovní skupiny proběhne na jaře 2023.  
 
Zapsala: Veronika Pažinová dne 14. prosince 2022 

https://map.nadorlici.cz/vysokomytsko/projekty/pomucky-do-skol/chemicke-hry

