
 

 

Zápis ze setkání Pracovní skupiny regionálního 

podvědomí konaného dne 5. 11. 2019 

Projekt: Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Hlinsko II 

Místo konání: Kancelář MAS Hlinecko, Máchova 1121, Hlinsko 539 01 

Čas konání: 15:00 – 16:00 hodin 

Přítomni: 3 (dle prezenční listiny) 

 

Navržený program: 

1. Seznámení členů s projektem a činností pracovní skupiny 

2. Problémy v základních školách v oblasti regionálního podvědomí, jejich příčiny a 

způsoby řešení 

3. Výročí 30 let od Sametové revoluce 

 

1. Seznámení členů s projektem a činností pracovní skupiny. 

Lenka Šustrová, vedoucí projektová manažerka MAP ORP Hlinsko II, přivítala přítomné a požádala je 

o krátké představení a sdělení, co od zapojení do projektu očekávají. Následně účastnice informovala 

o jednotlivých bodech programu, krátce představila projekt MAP ORP Hlinsko II a shrnula aktivity, které 

již byly v rámci projektu MAP ORP Hlinsko I realizovány a které mohou být připraveny v projektu 

MAP II.  

 

2. Problémy v základních školách v oblasti regionálního podvědomí 

Druhým bodem byla řízená diskuse na téma, jak školy zacházejí s tématem regionálního podvědomí 

žáků a zda využívají k výuce regionálně zakotvené učení. Z diskuse vyplynuly dva základní problémy – 

nedostatek materiálů pro výuku a málo příležitostí k jejímu zapojení. Členové pracovní skupiny 

do příštího setkání navrhnou metody, jak informace o regionu více uplatnit ve výuce v základních i 

mateřských školách a vytipovat místní odborníky, kteří by se mohli do aktivity zapojit. 

 

3. Výročí 30 let od Sametové revoluce 

Během diskuze bylo navrženo zorganizování akce pro žáky a veřejnost k 30. výročí Sametové revoluce 

s důrazem na události v Hlinsku a okolí. Členové pracovní skupiny se dohodli, že pod jejich vedení žáci 

vytvoří výstavu tvořenou z interaktivních nástěnek s dobovými fotografiemi a dokumenty mapujícími 

události od Druhé světové války až po listopad 1989. Nástěnky budou zaznamenávat politický vývoj jak 

v Evropě, České republice tak i v Hlinsku. Texty budou uzpůsobeny pro žáky osmých a devátých tříd 

základních škol a nižší stupeň gymnázia. Bylo domluveno, že se výstava stihne zorganizovat a proběhne 

dopoledne ve dnech 13. a 14. 11. 2020 v prostoru Orlovny v Hlinsku a odpoledne bude otevřena 



 

 

pro veřejnost. Dále byl řešen problém, jak vybranou věkovou skupinu zaujmout a ověřit, že výstavu 

viděli. Jako nejvhodnější způsob bylo navrženo, že by mohl být žákům promítnut krátký dokument, 

který popisuje dobu před Sametovou revolucí očima tehdejší mladé studentky a v průběhu budou žáci 

dotazováni, zda si umějí představit takto žít. Dále bude oslovena s nabídkou účasti pamětnice, která se 

událostí Sametové revoluce přímo účastnila. Na závěr budou žáci zapojeni formou soutěže, kdy budou 

vytvořeny pracovní listy s otázkami, kdy odpovědi bude možné najít v jednotlivých nástěnkách. Soutěží, 

kteří vyplní všechny otázky správně, budou zařazeni do slosování o drobné dárky. Dále se řešilo, 

rozdělení plynulé návštěvnosti všech škol, aby měli žáci dostatek času a prostoru si prohlédnout 

výstavu i dokument a také vyplnit soutěžní otázky. 

 

Úkoly vyplývající ze setkání 

• Zapracovat zjištění ze setkání do dokumentace MAP – Ing. Lenka Šustrová 

• Zajistit prostory Orlovny – Orel Jednota Hlinsko po dobu konání akce. Zajištění 

plynulé návštěvnosti žáků – rozdělení do obou dní 13. a 14. 11. 2020 od 8:00 do 13:30 

hodin – poslat školám pozvánky, pozvat ředitele škol, být po celou dobu na akci – Iva 

Groulíková, DiS. – koordinátorka projektu 

• Organizačně zajistit celou akci, zajistit ceny do soutěže – Ing. Lenka Šustrová – 

projektová manažerka 

• Vytvoření nástěnek s dokumenty, vytvoření soutěže pro žáky, zajištění možnosti 

promítání dokumentárního filmu i technické vybavení po celou dobu akce – členové 

pracovní skupiny 

 

Další setkání Pracovní skupiny regionálního podvědomí bylo naplánováno dle potřeby. 

 

Zapsala dne 6. 11. 2019: Lenka Šustrová, vedoucí manažerka MAP ORP Hlinsko II 

 


