
11. 5. 2020 13:00 – 15:00 hodin



▪ Nositel projektu: Místní akční skupina Hlinecko, z.s.

▪ Realizace projektu: prosinec 2018 – listopad 2022

▪ 17 škol v ORP Hlinsko (5 MŠ, 7 ZŠ, 4 ZŠ a MŠ, 

1 ZUŠ)

▪ + další subjekty - dobrovolná účast



▪Od 8. 3. do 10. 4. 2019 proběhla soutěž ve čtenářské 
pregramotnosti pro mateřské školy o vytvoření obrázkového 
leporela

▪Do soutěže se zapojily čtyři mateřské školy s celkem 15 
výtvory, zúčastněné děti obdržely diplom a zapojené školy 
výtvarné potřeby



▪Od 9. 5. do 22. 5 2019 proběhla soutěž ve čtenářské 
gramotnosti pro první i druhý stupeň základních škol, 
do soutěže se přihlásilo celkem šest základních škol 

▪Soutěže pro první stupeň se účastnilo 188 žáků, 
soutěže pro druhý stupeň se účastnilo 270 žáků, 
nejúspěšnější žáci získali hodnotné ceny



▪13. a 14. 11. 2019 proběhla v rámci akce 30 LET SAMETU 
soutěž pro žáky druhého stupně základních škol, zúčastnilo 
se jí 250 žáků. Vylosovaní žáci získali ceny.

▪15. 11. do 13. 12. 2019 proběhla soutěž pro žáky druhého 
stupně v  Programování ve Scratchi, soutěže se zúčastnily 
dvě základní školy. Žáci, kteří úspěšně vyřešili zadaný úkol, 
získali hodnotné ceny. 



21. 3. 2019 proběhl seminář Rozvoj

čtenářské gramotnosti na prvním stupni

základních škol, zúčastnilo se ho 14

účastníků

18. 3. 2019 proběhl seminář Práce s

žáky s diagnostikovanou poruchou

autistického spektra, zúčastnilo se ho

17 účastníků



▪ 4. 4. 2019 proběhl seminář Jak na
rodiče problémových žáků, zúčastnilo
se ho 38 účastníků

24. 4. 2019 proběhl seminář

Zvládání stresu, zúčastnilo se ho 28

účastníků



6. 5. 2019 proběhl seminář Problematika

edukace klienta s poruchou autistického

spektra, zúčastnilo se ho 19 účastníků

16. 5. 2019 proběhl seminář

Práce s informacemi v postfaktické době,

zúčastnilo se ho 26 účastníků



29. a 30. 5. 2019 proběhl seminář

Specifické poruchy učení a chování a

jejích náprava, zúčastnilo se ho 14

účastníků

10. 6. 2019 proběhl seminář

Neklidné a zbrklé dítě a co s tím doma i ve

škole, zúčastnilo se ho 55 účastníků



10. 10. 2019 proběhl seminář Cvičení

ticha, zúčastnilo se ho 11 účastníků

16. a 23. 10. 2019 proběhl seminář Třídnická

hodina - prostor pro efektivní řešení problémů i

osobnostní růst žáků, zúčastnilo se ho 24

účastníků



24. 10. 2019 proběhl seminář Šikana jako

narušení vztahů ve skupině, zúčastnilo se

ho 13 účastníků

21. 10. 2019 a 28. 1. 2020 proběhl

Vědecký den na téma Plísně kolem nás,

zúčastnilo se ho 48 žáků



4. 11. 2019 proběhlo MASkohraní

2019, zúčastnilo se ho 295 žáků

Dne 7. 11. 2019 proběhla vzdělávací akce

Úloha motivace ve výuce chemie, zúčastnilo

se jí 6 účastníků



12. 11. 2019 proběhl seminář Veselé

logopedické chvilky, zúčastnilo se ho 27

účastníků

Dne 19. 11. 2019 proběhl seminář Fyzika –

technika – příroda v experimentech a

projektech, zúčastnilo se ho 9 účastníků



25. 11. 2019 proběhl seminář Besídka dětí

trochu jinak, zúčastnilo se ho 27 účastníků

18. 2. 2020 proběhl seminář s názvem 

Logopedická prevence – pojďme si spolu 

povídat, zúčastnilo se ho 21 účastníků 



3. 3. 2020 proběhla akce pro školy Listování,

zúčastnilo se jí 1 545 účastníků

3. 3. 2020 proběhl seminář Jak správně

vychovávat dítě, zúčastnilo se ho 73

účastníků



▪ Pracovní skupina Čtenářská gramotnost se sešla 4 x

▪ Pracovní skupina Matematická gramotnost se sešla 4 x

▪ Pracovní skupina Rovné příležitosti se sešla 4 x

▪ Pracovní skupina Financování se sešla 5 x

▪ Pracovní skupina Regionální podvědomí a vyjádření dětí a žáků se sešla 1 x



▪ Profesní únava hlasu a možnosti nápravy

▪ Jak nevyhořet

▪ Angličtina pro ty, kteří se nechtějí učit

▪ Jak učit moderní dějiny  

▪ Metody aktivního učení 

▪ Jak aktivizovat žáky v hodinách matematiky

▪ Soutěž Stavby našeho regionu (stavebnice Teifoc)

▪ Soutěž ve čtenářské, matematické a mediální gramotnosti 

!!! plánované semináře a aktivity jsou vzhledem k aktuální situaci v ČR odloženy na 
podzimní termín !!!



Robotika v základních školách 
▪ Lektor: Mgr. Radovan Fajt

▪ Zapojené školy (pedagogové): 

▪ ZŠ a MŠ Kameničky (Mgr. Pavel Novák),

▪ ZŠ a MŠ Krouna (Ondřej Kněžour)

▪ Trvání aktivity: 3/2019 - 6/2020

▪ MAP ORP Hlinsko II podporuje kroužky robotiky pro druhý stupeň na základních školách a v 
tomto oboru vzdělává jejich vedoucí, kdy se scházejí jednou za měsíc a zdokonalují se v práci s 
robotickou stavebnicí VEX.



Konverzace v ruštině pro druhý stupeň ZŠ
▪ Lektorka: Ing. Elena Feofanová

▪ Zapojené školy (pedagogové):

▪ ZŠ a MŠ Kameničky (Mgr. Jana Dostálová),

▪ ZŠ Ležáků Hlinsko (Mgr. Monika Götzová)

▪ Trvání aktivity: 2/2020–6/2020

▪ MAP ORP Hlinsko II podporuje výuku ruského jazyka na druhém stupni základních škol, 
kdy se dvakrát za měsíc hodiny účastní rodilá mluvčí, která s žáky procvičuje konverzaci.



▪ Sebehodnoticí zpráva

▪ Strategický rámec Místního akčního 
plánu rozvoje vzdělávání ORP Hlinsko 
II do roku 2023 

▪ Akční plán
Celé dokumenty naleznete v příloze e-mailu



▪ U projektových záměrů, které nebyly realizovány, 
byla aktualizována data

▪ Následují změny projektových záměrů jednotlivých 
subjektů

▪ Všechny projektové záměry naleznete v 
Strategickém rámci v příloze e-mailu.



▪Základní škola a Mateřská škola Kameničky



▪Základní škola a mateřská škola Holetín 



▪Základní škola Miřetice



▪ Základní škola, Trhová Kamenice, okres Chrudim



▪ Gymnázium K. V. Raise a Střední odborné učiliště, Hlinsko, 
Adámkova 55 




