
 

Výstupy projektu – MAP II.  16 doporučuje  PRAHA

Za období 7-12/2021 

 

 
 
Navázali jsme spolupráci, popřípadě nám byly představeny následující projekty. Rádi Vám 
zprostředkujeme spolupráci s níže uvedenými odborníky pro Vaši školu na míru, a to v rámci 
projektu MAP II. Praha 16. 
 

Finanční gramotnost: 

 
Spolupráce MAP II. Praha 16 s paní Veronikou Kalátovou a projektem Finanční zralost: 
https://financnizralost.cz/ 
 
Paní Kalátová je velice inspirativní lektorka a její programy jsou poutavé a do detailu propracované. 
Doporučujeme její semináře pro ZŠ (do tříd) https://financnizralost.cz/pro-zs/. Předběžně máme 
domluveny semináře pro 9. třídy ZŠ Radotín v květnu 2022. 
 

Polytechnika: 

 
Spolupráce s lektorem PhDr. Romanem Andresem, 
tel. 732906107, www.romanandres.cz, romanandres@seznam.cz 
 
NABÍDKA DALŠÍ PODPORY PRO VAŠI ŠKOLU 
 
1. doporučení pomůcek / vybavení pro polytechnickou výchovu 
2. židle a pracovní lavice do dílny či pracovního koutu (bazar)  
3. stavebnice ŠIKULAŤKA - nabídka na www.sikulatka.cz , slevy pro školy 
4. konzultace výukového projektu 
5. návrh či konzultace úprav školní zahrady 
6. vylepšení koncepčních dokumentů (např. školní vzdělávací program, program PV či EV tak, aby vám 
dobře sloužily a nebyly jen mrtvým papírem 
7. semináře či konzultace environmentální výchovy 

 Začínáme s environmentální výchovou 

 Klimatická změna ve výuce (minimum pro učitele) 

 Adaptace na klimatickou změnu (aktivity do výuky, provoz školy, domácnosti aj.) 
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 Výukové projekty v ekologické a polytechnické výchově 

 Jak na školní program EVVO (pro celý sbor / management školy) 

 Ekologicky šetrná škola 

 Budujeme školní zahradu a učíme v ní 

 Děláme dobrou environmentální výchovu? 
 
ZDROJE PRO PRAXI V POLYTECHNICKÉ VÝCHOVĚ (VÝBĚR) 
 
Andres, R.: Receptář činností pro polytechnickou výchovu v MŠ 
https://ucimesevenku.cz/  
https://muzeumricany.cz/pro-ucitele/tvoriva-hra/  
https://www.technickavychova.cz , https://www.facebook.com/technickavychova.cz/  
https://maly-kutil.cz/  
Youtube: Projekt Šikula 
https://ucimesevenku.cz/  
Daniš, P.: Děti venku v přírodě, ohrožený druh 
Daniš, P., Danišová, J.: Svobodná hra 
Vosádka, M.: Zálesácká dovednost 
 
Školy mohou v rámci projektu MAP II. Praha 16 využít lektorské činnosti pana Andrese. V případě 
zájmu Vám seminář na míru pro Vaši školu rádi zprostředkujeme.  

Škola s hrou: 

 
Spolupráce s ALBI: https://www.skolashrou.cz/  
 
Při registraci do programu Škola s hrou má následně škola slevu na výukové hry ALBI 30%. ALBI 
realizuje předváděcí akce přímo ve školách a dále interaktivní semináře, kde je možné si hry 
vyzkoušet a dozvědět se tipy na jejich použití ve výuce.  
 
Seminář Škola s hrou ve výuce matematiky proběhl v ZŠ Ladislava Vančury a předváděcí (prodejní) 
akce také v ZŠ Lipence. 
 
Albi dále nabízí možnost herního dopoledne pro třídy (MŠ i ZŠ) v Zážitkové centrum Albi s názvem 
Chléb a hry, Arbesovo náměstí 5, Praha 5, 1. patro. Také je možné domluvit „herní“ výlet, který pro 
děti lektorky Albi připraví.   
 
V případě Vašeho zájmu Vám zprostředkujeme například prodejní akci, program Škola s hrou 
popřípadě i jinou z aktivit společnosti ALBI pro Vaši školu. 

Podpora pedagogů: 

 
Projekt Nevypusť duši: https://nevypustdusi.cz/ 
 
Kurzy pro pedagogy (psychology) ZŠ se zaměřením na práci s duševním zdravím: 
https://nevypustdusi.cz/dvpp-kurz/ 
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Možnost účasti na webinářích pro učitele: https://nevypustdusi.cz/webinare/ 
 
Aktuálně vypsané termíny: 
Adaptace na změny 21. 2. 17.30-19.30 – registrace přes GoOut 
Minutové relaxace 10. 3. 17.30-19.30 – registrace přes GoOut 
 
V rámci projekt MAP II. Praha 16 bychom mohli v případě Vašeho zájmu zorganizovat seminář 
pro pedagogy „na živo“, a to na vybrané téma z nabídky webinářů. Projekt Nevypusť duši tuto 
možnost nabízí.   
 

Podpora škol z projektu iKAP 

 
Podpora vedoucích pracovníků (ředitelé, zástupci, vedoucí pedagogové, vedoucí vychovatelky) 
 
Připomínáme možnost využít individuální podporu vedoucích pracovníků škol (mentoring, koučink), 
kterou poskytuje Pedagogická fakulta UK. Pro školy ZDARMA! 
 
V případě zájmu o tuto službu, popřípadě získání bližších informací prosím kontaktujte paní Zuzanu 
Svobodovou: 
 
Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D. 
zuzana.svobodova@pedf.cuni.cz 
tel: 607 874 919 

 
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání 
Pedagogická fakulta UK 
Department of Andragogy and Educational Management 
Faculty of Education, Charles University in Prague 
110 00 Praha 1, Myslíkova 7 
 
 
Dále je také možné se zapojit do Funkčního studia pro vedoucí pracovníky a do  Leadership 
programu. Více informací a registrační formuláře naleznete zde: 
 
Rozvíjíme školu spolu 
 
Prevence kyberšikany: 
 
Projekt nabízí i podporu ve formě poradenství, mentoringu (na jakou externí organizaci se obrátit 
při řešení konkrétních případů šikany atd.)   
 
Doporučujeme zapojení školních psychologů, metodiků prevence, výchovných poradců, kteří budou 
moci využít, jak připravených akcí, popřípadě zvolit možnost individuální podpory škole "na míru". 
Vše je hrazeno z prostředků iKAP, pro školy zdarma!  
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V případě zájmu o zapojení Vaší školy kontaktujte paní Olgu Kučerovou  
(olga.kucerova@pedf.cuni.cz), které bude včas informovat o všech nabízených aktivitách a zároveň 
bude reagovat na individuální potřeby škol. 
 


