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MAPOVINY

BŘEZEN 2022

Vážení a milí čtenáři, vítáme vás na stránkách Mapovin,
informačního zpravodaje projektu MAP ORP Rakovník II

Na co se můžete těšit v tomto čísle:
• HOKUS-POKUS dny pro žáky základních škol
• Divadlo KONÍK pro mateřské školy
• Investice do infrastruktury škol
• Jaké aktivity ještě chystáme?
• Co se u nás od září událo?
• Letní škola pro pedagogy
• Akce (nejen) pro rodiče
• Konference vzdělávání
• 2. Zvědavá stezka
• Naše projekty
• MAP III
...a mnoho dalšího

MAP II se chýlí ke svému konci a pan Panda je smutný, že to všechno už pomalu končí
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😔

CO SE U NÁS OD
ZÁŘÍ UDÁLO?

Doktorka Čadilová nám předala maximum ze svých
celoživotních zkušeností z praxe a tak jsme odcházeli jen s
těmi nejlepšími dojmy, plni nových informací, rad, tipů a
nápadů..

15.09.2021
17.09.2021
22.09.2021
27.09.2021
12.10.2021
14.10.2021
16.10.2021
26.10.2021
02.11.2021
03.11.2021
06.11.2021
09.11.2021
18.11.2021
19.11.2021
08.12.2021
19.01.2022
01.02.2022
03.02.2022
17.02.2022
25.02.2022
01.03.2022
09.03.2022

Pan Panda se účastnil všeho,
ale jako správný tajný agent
inkognito v podobě mouchy

😁

Kurz přežití pro ředitele aneb jak uspět v první lini s Miloslavem Hubatkou
Začleňování žáka s PAS do kolektivu třídy s Věrou Čadilovou z NAUTIS
Jak naučit žáky myslet a učit se s ATC Reuven Feurstein
Jak na pracovní listy ke knihám a jak děti rozepsat s Klárou Smolíkovou
Setkání starostů - Ředitel a starosta na jedné lodi + Elixír do škol na Rakovnicku
Strategické řízení a plánování ve školách s Petrem Valentou
Základy hry na Orffovy nástroje ve třídním kolektivu s Lenkou Pospíšilovou
(nejen) Rodičkovská Kávotéka s Žijeme Montessori
Cesta správného nastavení hlasu - Vokalsystem Kateřiny Slukové
Líný učitel Roberta Čapka
Turistický výlet PS ZNEF - Zvědavá stezka z Krt do Jesenice s Romanem Hartlem
Kurikulum je váš příběh aneb Revize ŠVP s Václavem Trojanem
Jak na čtenářské dílny s Milenou Křikavovou
Techniky hlasitého čtení s Romanem Musilem
Pojetí matematické pregramotnosti s Michaelou Kaslovou
Digitální pomůcky v MŠ s Radkou Bradáčovou
Kariérové poradenství s Andreou Csirke
Autoevaluace není zbytečnost ani přepych s Václavem Trojanem
Setkání vychovatelek s Jitkou Gabašovou
Setkání školních knihovníků s Milenou Křikavovou
Setkání škol s Elixírem do škol
Pojetí kariérového poradenství v MŠ s Andreou Csirke

Václav Trojan připomenul
zřizovatelům škol, že jsou se
svými řediteli na jedné lodi a že
pro dobrou plavbu je potřeba,
aby spolu kapitán i posádka
vycházeli a spolupracovali co
nejlépe.

Václav Trojan

Petr Valenta

Lenka Pospíšilová nám
během jednoho sobotního
dne vlila krev do žil,
probudila v nás rytmus a
naučila nás, jak využít
Orffovy nástroje ve výuce.

Jak přežít v roli ředitele školy,
jak řešit mezilidské vztahy na
pracovišti, konfliktní situace,
jak na komunikaci s rodiči či
krizový management...nejen o
tom jsme si povídali s
Miloslavem Hubatkou.

Petr Valenta je odborníkem na strategické
řízení a plánování ve školách a celý den
nám ukazoval cestu, jak na to, aby řízení a
plánování škol bylo efektivní, smysluplné,
strategické a prospívalo celé škole.

Vtáhli jsme do našeho MAPu
nadšence pro turistiku a vyrazili s
nimi vlakem na výlet do Krt, přes
Krtské skály do Jesenice a prošli si
naši pilotní Zvědavou stezku.
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CO SE U NÁS OD
ZÁŘÍ UDÁLO?
Workshop digitálních pomůcek v MŠ
Paní Michaela Kaslová nás obohatila o řadu
aktivit k diagnostice školní zralosti v oblasti
matematické pregramotnosti.

Michaela KaslovA

Radka
Bradáčová
nám
představila možnosti využití
digitálních
pomůcek
v
mateřské škole...a není to jen
o včelce, to nám věřte.

S Andreou Csirke jsme absolvovali dvě skvělé aktivity.
Jednou to bylo kariérové poradenství a po druhé
kariérové vzdělávání v předškolní výchově. Věděli jste,
že do 7 let se dětem v hlavičkách ukotvují stereotypy?
Pokud si do té doby zafixují některá povolání jako
mužská a některá jako ženská, už to později z hlavy
nedostanou.

Jak na čtenářské dílny
Setkání školních knihovníků

Dozvěděli jsme se, že být učitelem je po
operním zpěvu nejnáročnějším povoláním
na hlas. Jak o něj pečovat, abychom o něj
nepřišli, nás naučila Kateřina Sluková

Ze setkání s Milenou Křikavovou
jsme si odnesli táááááákhle dlouhý
seznam
nápadů
pro
školní
knihovníky a ještě delší seznam
knih pro čtenářskou dílnu.
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CO SE U NÁS OD
ZÁŘÍ UDÁLO?

Klára Smolíková

S Klárou Smolíkovou jsme se
dostali do světa knih, ke kterým
jsme si vytvořili vlastní pracovní
listy a nad to jsme si ukázali triky
k podpoře tvůrčího psaní s žáky.

Montessori je mezi laickou i odbornou veřejností mnohdy opředeno
řadou mýtů, na workshopu s Míšou a Hankou jsme je všechny zbořily.

Václav Trojan

Autoevaluace opravdu není zbytečnost ani
přepych, pan Trojan nás o tom naprosto s
přehledem nejen přesvědčil, ale i ukázal, jak
na to, aby autoevaluace byla výsledkem
spolupráce všech učitelů.

ŠVP má být příběhem celé školy, nikoliv
jen papírem do šuplíku pro případnou
kontrolu. Ukázali jsme si, kudy na
efektivní revizi ŠVP, aby to bylo celé škole
ku prospěchu.

Jitka Gabašová

Robert Čapek nás nakazil
svým nadšením pro změnu ve
vzdělávacím systému, vtáhl
nás do svého světa a názorně
ukázal, jak to vypadá u něj ve
třídě. Po jeho semináři každý
chce být „líným“ učitelem.

To byl den plný her a nápadů na aktivity s dětmi v družině.
Není nad to, když se všechno vyzkouší na vlastní kůži.
Feuersteinova metoda představuje nejpropracovanější systém
rozvoje dovedností myslet a učit a my měli možnost
nahlédnout v tento den do unikátního programu
Instrumentálního obohacení.

Roman Musil

Umět číst je jedna věc, ale umět
správně číst nahlas, to už je věc
jiná...do tajů hlasitého čtení nás
vtáhl Roman Musil. Byl to opravdu
mega praktický workshop, protože
celou dobu jsme v podstatě četli a
četli a četli. A spoustu jsme se toho
naučili, například pan Panda přišel
o iluzi, že JE-LI TO KOPYTO,
PLATÍ TO, má něco společného se
zabijačkovou pochoutkou.

😂
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SBOROVNY
V PORADNĚ

Sborovna pro MŠ v Roubence

s doktorem Václavem Mertinem

I mateřinky, pěkně všechny dohromady, se sešly v pomyslné
sborovně, konkrétně v Roubence Lechnýřovně. A o čem
besedovaly? U mateřinek to nebylo žádné tajemství, témata si
samy vybraly: O odměnách a trestech, o komunikaci s rodiči a o
práci s talentovanými a handicapovanými dětmi.

ZŠ Mutejovice

ZŠ a MŠ Krušovice

ZŠ a MŠ Lubná

1. ZŠ Rakovník
ZŠ a MŠ Lišany

ZŠ a MŠ Olešná
ZŠ a MŠ Roztoky

Co se řekne ve SBOROVNĚ, to v ní také zůstane.
O čem se debatovalo, to ví jen ti, co tam byli a
samozřejmě pan Panda, kterému nic neunikne

😁
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Termín pro setkání ve vaší sborovně si můžete zarezervovat na www.maprakovnicko.cz

ZŠ a MŠ Pavlíkov

INVESTICE DO
INFRASTRUKTURY ŠKOL
Název subjektu
ZŠ a MŠ Krušovice

Název projektu

Celkové výdaje

Výše dotace

Operační
program

Škola otevřená světu a přírodě

1 122 318,10 Kč

1 066 202,18 Kč

IROP

Vybudování Centra Akademie
Technikum Academy, z. s.
techniky

1 589 436,19 Kč

1 509 964,37 Kč

IROP

ZŠ a MŠ Jesenice

9 971 380,00 Kč

9 472 810,99 Kč

IROP

5 670 803,71 Kč

5 387 263,52 Kč

IROP

5 935 631,65 Kč

5 522 187,31 Kč

IROP

3 077 493,21 Kč

2 923 618,55 Kč

IROP

12 121 039,38 Kč

11 514 987,40 Kč

IROP

1 685 719,15 Kč

1 601 433,19 Kč

IROP

391 531,80 Kč

371 955,21 Kč

IROP

ZŠ a MŠ Čistá
ZŠ Mutějovice
ZŠ a MŠ Jesenice
ZŠ a MŠ Šanov
ZŠ a MŠ Pavlíkov

Boříme bariéry
Vybudování světa techniky,
robotiky a přírodních věd pro ZŠ
Vybudování světa technických
činností pro žáky ZŠ
Cesta do školy
Rozšíření kapacity Mateřské
školy v Šanově
Školní zahrady - venkovní
učebna

ZŠ a MŠ Lubná

Podpora IT výuky ZŠ Lubná

ZŠ a MŠ Lubná

Rekonstrukce učeben pracovních
činností

1 394 302,84 Kč

1 324 587,70 Kč

IROP

Dětská skupina ,,U Dráčka"

4 336 000,00 Kč

4 336 000,00 Kč

OPZ

660 175,00 Kč

660 175,00 Kč

OPZ

1 120 000,00 Kč

1 120 000,00 Kč

OPZ

999 476,00 Kč

799 580,00 Kč

PRV

2 471 000,00 Kč

1 976 800,00 Kč

PRV

769 495,00 Kč

557 313,00 Kč

PRV

5 275 611,00 Kč

4 000 000,00 Kč

PRV

459 800,00 Kč

367 840,00 Kč

PRV

Centrum pro děti, mládež
a dospělé DRAK, z.s.
Centrum pro děti, mládež
a dospělé DRAK, z.s.
Centrum pro děti, mládež
a dospělé DRAK, z.s.

Prázdninové výlety s Dráčkem
Dětská skupina "U Dráčka" II

ZŠ a MŠ Jesenice

Škola pro všechny

MŠ Všetaty

Renovace MŠ II. etapa

MŠ Všetaty

Renovace tříd

ZŠ a MŠ Čistá
ZŠ a MŠ Olešná

Rekonstrukce kmenových
učeben
Rekonstrukce hygienického
zařízení

Teda to je peněz!

ZŠ a MŠ Olešná

Rekonstrukce školní jídelny

102 850,00 Kč

82 280,00 Kč

PRV

2. ZŠ Rakovník

Výměna výplní otvorů 2. ZŠ
Rakovník - východní fasáda

746 089,00 Kč

160 000,00 Kč

PRV

ZŠ a MŠ Jesenice

Digitální škola

350 515,00 Kč

280 412,00 Kč

PRV

ZŠ a MŠ Lubná

Rekonstrukce sociálního zařízení
v ZŠ

1 999 863,00 Kč

1 564 415,00 Kč

PRV

62 250 530,03 Kč

56 599 825,42 Kč

V programovém období 2014 – 2021
jsme díky dotačním výzvám MAS
Rakovnicko podpořily tyto projekty do
vzdělávací infrastruktury.
Ve Strategickém rámci MAP do roku
2025 už teď máme zahrnuty projekty
do vzdělávací infrastruktury ve výši
Kč 324 676 800,- s dotací v případě
IROP 70% ve výši Kč 227 273 760,-.

SR MAP je ke stažení na našich
webovkách: www.maprakovnicko.cz

MAP III
Žádost o podporu navazujícího
projektu MAP ORP Rakovník III
jsme podali 29.11.2021 a prošla
úspěšně všemi fázemi hodnocení.
Aktuálně shromažďujeme podklady
pro vydání právního aktu. Už teď
ale víme, že MAP bude od
1.9.2022 pokračovat a máme z
toho obrovskou radost.
Společně s námi se může začít
radovat všech 45 škol, které
souhlasily se zapojením.

Seznam škol zapojených do MAP III
ZŠ a MŠ Čistá, MŠ Hořesedly, ZŠ a MŠ Hředle, ZŠ a MŠ Chrášťany, ZŠ a MŠ Jesenice, SŠ a ZŠ Jesenice, ZŠ a MŠ Kněževes, ZŠ a MŠ
Kolešovice, ZŠ a MŠ Kounov, MŠ Dubínek Kroučová, MŠ Krupá, ZŠ a MŠ Krušovice, ZŠ a MŠ Křivoklát, ZŠ a MŠ Lišany, ZŠ a MŠ
Lubná, ZŠ a MŠ Lužná, MŠ Městečko, ZŠ Mutějovice, MŠ Mutějovice, MŠ Nesuchyně, ZŠ a MŠ J. A. Komenského v Novém Strašecí, ZŠ
a MŠ Olešná, MŠ Oráčov, MŠ Panoší Újezd, ZŠ a MŠ Pavlíkov, MŠ, ZŠ a SŠ Rakovník, 2. ZŠ, Rakovník, 1. ZŠ, Rakovník, MŠ V Parku,
Rakovník, MŠ Klicperova, Rakovník, MŠ Šamotka, 1. MŠ Rakovník, MŠ Vinohrady, Rakovník, MŠ Průběžná, Rakovník, MŠ V Lukách,
Rakovník, ZŠ a MŠ V Zahrádkách, Roztoky, MŠ Ruda, ZŠ a MŠ Řevničov, ZŠ a MŠ Senomaty, ZŠ a MŠ Šanov, MŠ Všetaty, MŠ Zavidov,
Církevní ZŠ mistra Jana Husa, ZŠ Zbečno, ZUŠ Rakovník
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JAKÉ AKTIVITY
JEŠTĚ CHYSTÁME?

Pan Panda má radost, že už je pandemie
téměř za námi a můžeme v aktivitách
zase pokračovat. Na dalších akcích má
v plánu novou utajenou identitu...
...zaslechli jsme něco o Babočce a
Otakárkovi...

😉

28.4.2022 v ZŠ a MŠ Čistá
Mediální výchova pro pedagogy

13.4.2022 a 9.5.2022

5.5.2022

16.5.2022 online

ZŠ a MŠ Jesenice
Setkání elementaristů
téma: výuka v terénu

Zdeněk Martínek
Agresivita a kriminalita
školní mládeže

termín právě ladíme J
Inspirativní návštěva ZŠ Pivoňka

termín právě ladíme J
ZŠ a MŠ Lubná
Hejného matematika v praxi

ZŠ a MŠ Jesenice téma:
Matematika
a fyzika v přírodě

Zasedací místnost MAP Rakovník
Eva Burdová
Rozvoj emoční inteligence u dětí na ZŠ

KONFERENCE
MAP II
Dne 1.7.2022 se v klubu DDM v Čermákových sadech
v Rakovníku uskuteční závěrečná Konference, na které
celý projekt MAP ORP Rakovník II společně uzavřeme.
Na programu bude i tisková konference. Akce bude
veřejně přístupná a prezentovat na ní budeme činnost v
pracovních skupinách a jejich výstupy, všechny naše
projekty spolupráce a především školy, bez kterých by
žádný MAP vůbec nebyl. Ke konferenci bude včas
zveřejněna pozvánka i s programem.

16.3.2022
Vinotéka Ve Vysoké, Rakovník
Zdeněk Okleštěk
Jak budovat rodičovskou autoritu

Doba “covidová“ nám bohužel neumožnila splnit akční plán na 100%

😔

Uděláme ale maximum pro to, aby se nám podařilo některé aktivity, u
kterých to bude možné, přesunout do Akčního plánu na období MAP III

😇😉🙏

26.4.2022
Setkání učitelů přírodních věd
1.část - představení spolupráce univerzity a škol
2.část – kartografie a využívání map ve výuce zeměpisu

(nejen) RODIČOVSKÁ
KÁVOTÉKA

7.6.2022

30.5.2022
Zasedací místnost MAP Rakovník
Monika Puškinová
Zástupce ředitele mezi mlýnskými kameny
dopoledne pro MŠ a odpoledne pro ZŠ

17.3.2022

6.5.2022

Václav Mertin
Proč děti nechodí do
školy rády?

zasedací místnost MAP Rakovník
Asistent pedagoga
a jeho spolupráce s učitelem

Pan Panda už ví, že na Konferenci
se budou rozdávat i nějaká
překvapení a věří, že se dostane i
7
na něj

😉

AKCE PRO
DĚTI A ŽÁKY

Pan Panda není zdatný v kritickém
myšlení a neumí se orientovat v
mediálním prostoru, byl proto
prvním, kdo se přihlásil na
Mediální workshop... snad mu to
pomůže

😆

Představení pro mateřské školy - Divadlo Koník
26.4.2022
27.4.2022
28.4.2022
29.4.2022

28.4.2022 v ZŠ a MŠ Čistá
Mediální výchova pro žáky ZŠ

MŠ Rakovník, MŠ Všetaty
MŠ Oráčov, MŠ V Parku, MŠ Panoší Újezd
MŠ Hořesedly, MŠ Zavidov, MŠ Průběžná
MŠ V Lukách, MŠ Dubínek
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1. HOKUS-POKUS DEN
20.4.2022 proběhne v Klubu DDM v Čermákových

Žáci a jejich učitelé se mohou těšit na tato představení:
08:00 – 08:45 Kouzelná fyzika (1.stupeň)
09:05 – 09:50 Jednou provždy nehoří! (1.stupeň)
10:10 – 10:55 Jednou provždy nehoří! (2.stupeň)
12:30 – 13:15 Teplo a chlad (2.stupeň)
13:35 – 14:20 Teplo a chlad (2.stupeň)
14:40 – 15:25 Teplo a chlad (2.stupeň)

sadech v Rakovníku den věnovaný žákům základních
škol. Po celý den zde budou probíhat ukázky fyzikálních
pokusů v podání skvělých lektorů divadla ÚDiF. Pro
školy jsme domluvili celkem 6 představení, každé s
kapacitou 60 žáků. A protože cílem je nadchnout žáky
pro vědu a její kouzlo, může se stát, že na konci dne
budeme mít na okrese 360 nových, mladých
a nadšených fyziků a chemiků.

2. HOKUS-POKUS DEN
Žáci a jejich učitelé se mohou těšit na:
Dopolední program pro žáky 1. stupňů ZŠ
Sucholedokouzla
+
Odpolední program pro žáky 2. stupňů ZŠ
Digitální mikroskopie
Časový harmonogram dne bude uveřejněn s přihláškami

20.5.2022 k nám na celý den přijede EDUbus, což je
mobilní polytechnická laboratoř pro školy. Jedná se o
ojedinělý vzdělávací projekt, který umožňuje
popularizaci
polytechnických
oborů
pomocí
aktivizujících výukových metod, moderních technologií
a atraktivního prostředí. Bude to určitě vzrůšo, nejen pro
žáky, ale i pro jejich učitele.
Kde bude EDUbus zaparkovaný je zatím záhadou i pro
nás, ale věříme, že se nám povede vybrat to nejlepší
místo pro všechny.
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LETNÍ ŠKOLA
PRO PEDAGOGY
16.8. – 18.8.2022

Žižkov 540, 364 52 Žlutice, https://penzionharmonie.com/

Letošní letní škola pro pedagogy bude tentokrát společná pro
učitele mateřských i základních škol. Kapacita je 40 účastníků,
pro které aktuálně intenzivně připravujeme program. Bude to naše
poslední společná akce v MAP II, takže si dáváme opravdu
záležet.

MALÁ OCHUTNÁVKA TOHO, CO NÁS CEKÁ

...tady budeme bydlet

👌

Přihlášku a veškeré bližší informace k akci brzy uveřejníme.
Takže si to hlídejte, znáte to, kdo dřív přijde ten dřív jede do
Žlutice.

🤣

...a tady taky

...a tady budeme jíst

...a tady budeme spát

...a tady se budeme školit

...a tady budeme soutezit v minigolfu

Pan Panda vám vzkazuje, že prý se nemáte bát dlouhého
sezení, spíš se máte letos bát dlouhého chození.
Povinnou výbavou budou tentokrát boty na dlouhou
prochajdu. A dlouhá.... to znamená třeba 10 kilometrů.

😉

...prý se na Pandy
neprodávají boty, tak se
s ním někdo potáhneme
v batohu... Kdo to bude?
Kdo si vytáhne Černého
Petra? My Mapačky
nebo někdo z vás??
9

🤣

Cesta je z Rakovníka dlouhá asi 55 km a je možné jet nejen
autem, ale i vlakem. Gratulujeme těm, kteří bydlí na západním
okraji okresu, protože to tentokrát budou mít nejblíž.

🥳👍
START

CÍL

ŠTAFETOVÁ
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Před Vánoci jsme do všech škol rozvezly Štafetovou pohádku, na které více než
rok pracovalo 38 koordinátorů našich škol. Předávali si štafetu a pod rukama jim
pomalu vznikal příběh o víle Evelínce a dvou nezbedných skřítcích Popletovi a
Břichobolovi. Je to opravdu vydařené veledílo, za které všem moc a moc
děkujeme. Velké díky patří i všem malým ilustrátorům výtvarného oboru ZUŠ
Rakovník, kteří celou pohádku mistrovsky ztvárnili. Tady jsou někteří z nich

😍

VÝSTUP
ČINNOSTI

Přemýšlíte, co to asi bude?

👉

Tady je naše indicie
I přesto, že nejsme
malířky, naše dílo si pověsíte na zeď.
...a Mona Lisa
to nebude

🤣😉

pracovní skupiny
pro rovné příležitosti

Pracovní skupina pro rovné příležitosti si připravila
pro školy a rodiče názornou pomůcku, která
jednoduchou formou přibližuje výklad pojmu
ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI VE VZDĚLÁVÁNÍ.
Cílem tohoto výstupu je prevence dodržování zásad
rovných příležitostí ve vzdělávání a věříme, že
názorné grafické provedení a srozumitelná řeč
celkově napomohou k lepšímu pochopení významu
rovných příležitostí.
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🤭
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Naše díla budou hotova do konce školního roku!

ČTENÁŘSKÉ DÍLNY A
MATEMATICKÉHERNY
nejen

Putovní projekty pracovní skupiny pro
čtenářskou a matematickou gramotnost se nám
pěkně rozjely a už zvesela všechny „bedny“
kolují mezi školami.

Bedny obsahují 25 ks knih a k nim
vypracované pracovní listy. Máte pro vaši
školu zájem o některou z čtenářských dílen?
Napište nám a nebo zavolejte.

Čtenářská putovní dílna s knihou
CHLAPEC V PRUHOVANÉM PYŽAMU
v základní škole v Mutějovicích

knize
stech ke
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I mateřské školy se mohou těšit na svůj
putovní projekt. Ve spolupráci s Hankou z
projektu ŽIJEME MONTESSORI chystáme
kufr plný Montessori pomůcek.
Lídři za předškolní vzdělávání Pavla
Mašková a Lenka Pecková absolvují 7
denní vzdělávací kurz Montessori a stanou se
odbornými garantkami tohoto putovního
projektu.
V MAP III se v rámci činnosti pracovní
skupiny pro předškolní vzdělávání uskuteční
workshop, na kterém si „kufr“ podrobně
představíme,
vysvětlíme
si
principy
Montessori vzdělávání, jeho cíle a smysl a
tradáááá s kufrem do světa.

Ve školách nám putují také dvě obrovské herny s
(nejen) matematickými hrami a didaktickými
pomůckami. Jedna herna je určená pro 1. stupeň a
druhá pro 2. stupeň základních škol. Herny mohou
doputovat až k vám, dejte nám vědět, pokud o
některou z nich máte zájem.

PUTOVNÍ
PROJEKT
PRO MŠ

🥳

A co je cílem tohoto projektu?

Ukázat,
jak
jednoduchým
způsobem
implementovat některé prvky Montessori
vzdělávání do prostředí běžných mateřských
škol.
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ŘEMESLA
KOLEM NÁS

V průběhu ledna 2022 školky odevzdávaly své podklady k řemeslům, na kterých
několik měsíců pracovaly.
Další úkol je teď na nás, Mapačkách, abychom z podkladů vytvořily praktické a
přehledné šanony plné pracovních materiálů. Bude to fuška, snad to naše kopírka
vydrží.

🙏

Cílem projektu Řemesla kolem nás je podpora kariérového vzdělávání v předškolní
výchově a my věříme, že bude našim školkám nápomocný při seznamování dětí se
starými i novými řemesly a se současným světem práce.

Naše šanony budou obsahovat soubor materiálů k těmto 100 řemeslům:
Artista * Automechanik * Bagrista * Barvíř * Bednář * Brašnář * Brusič * Cihlář * Cukrář * Cvokař a
Cvočkař * Číšník a Šenkýř * Dráteník * Dřevorubec * Elektrikář * Farmář * Forman * Hasič a
Záchranář * Herec * Hodinář * Horník a Havíř * Hrnčíř * Hrobník * Hutník * IT specialista *
Kadeřník, Holič a Lazebník * Kameník * Kartáčník * Kamnář * Kloboučník * Knihovník * Kočí *
Kolář * Kolomazník * Kominík * Košíkář * Kosmetička * Kosmonaut * Koudelník * Kovář * Krajkář
* Krejčí * Kuchař * Lékař a Lékárník * Mastičkář, Kořenář a Bylinkář * Malíř pokojů a Malíř umělec
* Mlynář * Muzikant a Skladatel * Mýdlař * Myslivec * Námořník * Papírník * Parukář * Pastýř *
Pekař * Perleťář a Knoflíkář * Perníkář * Pilot * Písař * Pokrývač a Doškař * Policista * Ponocný *
Popelář * Poštovní doručovatel * Pradlena * Přadlena * Prodavač * Projektant a Architekt * Provazník
* Řezník * Řidič * Rukavičkář * Rybář * Sklář * Sklenář * Sládek * Soudce * Spisovatel * Sportovec
profesionál * Švec * Tesař * Tiskař * Tkadlec * Truhlář * Účetní * Učitel * Uhlíř * Vápeník * Včelař
a Voskař * Veterinář * Vetešník * Vlakvedoucí, Strojvedoucí, Výpravčí a Průvodčí * Voják *
Voroplavec * Zahradník * Zámečník * Zdravotní sestra * Zedník * Zpěvák * Zubař * Zvonař

LOGOPEDICKÉ
CHVILKY
S📍LENKOU 📍
📍

📍

Pan Panda chtěl být jako
malý Pirátem a tak je z
našeho seznamu přirozeně
zklamaný, protože tam
Piráta nenašel

😂

Logopedické chvilky s Lenkou už úspěšně běží od října
roku 2020 a v mateřských školách se těší velké oblibě. O to
více je nám líto, že tuto aktivitu budeme muset v červnu
letošního roku přerušit, protože projekt MAP III nám,
bohužel, implementační aktivity neumožňuje.

😢

Budeme věřit, že v dalším navazujícím projektu se k
Logopedickým chvilkám s Lenkou zase vrátíme.

😉

📍

📍

📍
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📍

č. 2

..pojedeme na výlet, pojedeme na výlet.. heč, heč..

Po vzoru pilotní Zvědavé stezky, která vedla z Krt přes Krtské skály do Jesenice, jsme se rozhodli
pustit s pracovní skupinou pro zájmové a neformální vzdělávání do další stezky. Metodicky nás vede
autor první Zvědavky, místní vlastivědný publicista Roman Hartl. Prozradíme, že druhá stezka
povede oblastí Sence a Pavlíkova, kam se 9.4.2022 vydáme zmapovat terén. Budeme se maximálně
snažit, abychom práci na Zvědavé stezce dokončili co nejdříve a mohla být pro vás námětem na školní
nebo družinový výlet ještě do konce tohoto školního roku.

😉

DOBRÝ DEN,
POJĎTE VEN!

17.9.2022

Pod záštitou PS ZNEF si vás dovolujeme pozvat na den věnovaný rodičům a dětem. Akce bude realizována formou pěší túry městem
Rakovník ze startovního do cílového stanoviště. Cesta bude zpestřena hrami a úkoly. Hlavním organizátorem je
ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY – ZO RAK RAKOVNÍK. A jaké další subjekty se budou na akci ještě podílet? Útvar
mladých ochránců přírody Ferdíci, Skautský oddíl Fénix Rakovník, Dům dětí a mládeže Rakovník, Centrum pro děti, mládež a dospělé
DRAK, IS CHKO Křivoklátsko a další. Ano, tušíte správně, akce bude zaměřena zejména na podporu environmentální výchovy dětí.

Děkujeme všem, kteří jste hlasovali
v naší anketě a projevili zájem o
další tituly z nabídky společnosti
Wolters Kluwer. Na základě
zjištěného
zájmu
jsme
naše
předplatné rozšířily o tři speciály.
Těšit se tak můžete, že vedle
Učitelského
měsíčníku
vám
budeme zasílat i Speciál pro MŠ,
Speciál pro školní družiny a
Školní poradenství v praxi.

ODBORNÉ
ČASOPISY
od Wolters Kluwer

MAPÁCKÉ
KALENDÁŘE
👉 budou !! 😉

👏

Pan Panda omdlel ze zprávy, že budou
další kalendáře, takovou z toho měl
radost. Bude to varianta stolních
týdenních,
to
je
mezi
vámi
nejoblíbenější formát. Zakázal nám ale
prozrazovat více, protože by to pak prý
nebylo vůbec žádné překvapení. A pan
Panda se musí poslouchat.

😂

Tentokrát se losovalo o hru TERRA FUTURA, kterou vyhrály školy
ZŠ a MŠ Krušovice a ZŠ a MŠ Lužná. Gratulujeme!!
TERRA FUTURA je minimalistická a rychlá engine-building karetní
hra, ve které se hráči přenesou do budoucnosti. Budují města
a průmysl a snaží se dosáhnout co největší produkce, aniž by
přitom svoji krajinu příliš znečistili.
Hra má jednoduchá pravidla a svižné tempo, nikdo se tak při hraní
nebude nudit, takže žákům přejeme prima zábavu.
13
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„Pod školní pokličkou“

aneb MAPOVA školní kuchařka

Týna

Brigit

Andrejka

V lednu 2022 jsme v našem
Mapáckem týmu přivítali Andrejku
Tvarůžkovou. Je nás teď o jednu víc
a musíme uznat, že ve třech se to
táhne mnohem lépe

😉

PS: Andrejka vůbec není zrzka, ale brunetka. Za to ale může pan Panda, schválně nám jí přebarvil,
když si nakoupil ty malířský potřeby a k ničemu je nevyužil. Kapičku se na nás asi zlobí

😲

ZŠ a MŠ Pavlíkov

Projekt Krabice od bot ve školní družině v Pavlíkově
„Kdy jindy plnit přání nežli o Vánocích“

🎁

Každoroční dobročinná akce Krabice od bot se letos konala již
pojedenácté v období od pondělí 22. 11. do neděle 5. 12. Charitativní sbírka pod
patronátem Diakonie Českobratrské církve evangelické se snaží pomoci sociálně
slabším rodinám a rovněž vykouzlit úsměv na tváři dětem z dětských domovů.
Zapojit se do projektu lze několika způsoby: darovat krabici od bot naplněnou
dárky na sběrném místě nebo poslat krabici online, kdy se vybere částka určená na
daný dárek, taktéž je možné zakoupit předměty na benefičním online obchodě.
Rozhodla jsem se pro první variantu, jelikož jsem usoudila, že je nejvhodnější pro
realizaci ve družině.
Nastal den D, vypuknutí sběru hraček, oblečení, školních pomůcek,
sladkostí, balících papírů a krabic, kdy děti po předchozí domluvě s rodiči nosily
od pondělí 22. 11. až po dobu tří dnů, do středy 24. 11., zmiňované předměty.
Někteří měli již jistou zkušenost s výběrem, protože se před dvěma lety v rámci
školní družiny projektu zúčastnili. Družina se pomalu stávala místem splněných
přání, stavebnice, autíčka na ovládání, panenky a mnohé další, to vše děti donesly.
Stali se z nás alespoň na chvíli malí pomocníci Ježíška, dárky jsme postupně
roztřídili do krabic a s láskou zabalili. Připravili jsme společně přes dvacet
krásných dárků pro holky a kluky ve věku 2-10 let. Vánoční balíčky jsem následně
odvezla do redakce rakovnického Raportu, kde jako každý rok probíhalo
shromažďování dárků a další jejich distribuce.
Závěrem bych chtěla moc poděkovat nejen všem dětem, které se
zúčastnily, ale i jejich rodičům za pomoc a ochotu udělat radost jiným, jež
nepotkalo tolik štěstí nebo se nacházejí v těžší životní situaci. Jsem ráda, že se děti
v rámci projektu učí nenásilnou formou vzájemně si pomáhat, myslet na druhé a
být solidární. Tak opět příští rok….
Bc. Kristýna Bauerová, vychovatelka školní družiny
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(nejen) Matematická putovní herna pro 1. stupeň ZŠ
První štace ZŠ Pavlíkov – konec září – říjen 2021. Velmi nás potěšilo prvenství s dílnou, která obsahuje tři boxy společenských her vybrané
pro 1. stupeň ZŠ, didaktických hraček a logických hlavolamů. Protože jsme byli první na řadě, tak nás čekalo i seznamování a rozbalování.
Během pár hodin jsem zjistila, co která hra obsahuje, vybalila všechny součástky a zajistila tak snadné půjčování pro mé kolegy a kolegyně.
Protože jsme spojeni i s MŠ, byly pozvány i paní učitelky ze školky. Vyzkoušeli jsme během měsíce myslím vše. Každého zaujalo něco
jiného. Někdo sáhl po známém, jiný vstoupil do neznáma. Každý box dostal seznam, abychom věděli, kam co vracet a lísteček, co si kdo
půjčuje.
Co jsme si vyzkoušeli a oblíbili?
Hra Kolik je hodin. Nejdříve jsme museli, díky překladu, jak se říká - přijít hře na kloub. Pak jsme ji hráli hned několikrát a pár týdnů po
sobě. Bavila hlavně děvčata. Celá hra není jen o hodinách, ale o tom, co se během dne dělá. Je to super hra, a pokud ji někde uvidíte, tak
pořiďte. Další oblíbené byli tvořivé stavěcí hry – Tetris, Magformers, Magnetické parkety – vše si děti vyzkoušely a moc je to bavilo.
Tvořily podle návodů, ale také podle své fantazie. Ba naopak jsme zjišťovali, že chybí další stavební materiál – kostky a tvary. Také jsme
zavítali do hlubin hlavolamů – sirkolamy nám občas daly pěkně zabrat, Fantastické karty jsme uchopili po svém – vymýšleli jsme
kombinace a hry, Tučňáci na ledu občas provětrali mozkové závity i dospělým – je to velmi kreativní hra. Pokud se týká těch nejmenších –
stačili Goblíci nebo PixIt. Goblíci je nácvik na piškvorky, hra na pár minut. PixIt obsahuje velmi příjemný materiál na rozvoj jemné
motoriky, doporučuji všem vyzkoušet. Další skvělou hrou je Ulov si 10 – sbírání kartiček s čísly – součet 10. Velmi hezké počítání pro 1.
ročník, cvičení na postřeh, bystrost.
Zajímavé hry dále jsou:
Vzhůru na matematiku 1, 2 – myslím, že by mohly fungovat dobře na 1. stupni na každé základní škole. Chválím nápad a výtvarné
provedení. Tangramy – ještě k tomu chybí nějaké obrázky, ale takto se dá ve fantazii stavět cokoli. Kostky s násobilkou – asi zná většina
pedagogů s praxí, ale v nebarevné podobě. Možná, že na mnohých školách ještě tato didaktická pomůcka je. Dotykové geometrické tvary –
velmi hezké, máme trochu jinou verzi a věřte, že žáci ji velmi milují. Zjišťují, že bez očí, pouze na dotek, to není tak lehké.
Boxy obsahují i něco těžkého:
V kostce – Příroda, ČR, Vynálezy, Města – dosti náročné, protože časomíra je neúprosná. Mnoho žáků ani nestihlo přečíst, pouze prohlíželi
obrázky. Obchod – Hra o nakupování – velmi zajímavé, ale do výuky časově náročné, možná školní družina nebo klub. Domino
třístranné – na první pohled vypadá tak jednoduše, ale bohužel žáci poznali, že to tak jednoduché není, moc si neoblíbili, museli se velmi
snažit…. Děkujeme za možnost si vše osahat, vyzkoušet a dát žákům příležitost ochutnat něco nového, nezvyklého. Budeme se těšit někdy na
zopakování.
Mgr. Jana Sýkorová
učitelka 3. a 5. třídy

ZŠ a MŠ Šanov
Plynulá angličtina dnes není výhodou na pracovním trhu, ale nutností.
Proto jsme od září letošního školního roku na naší škole v Šanově u
Rakovníka uskutečnili pilotní projekt ve výuce předmětu anglického
jazyka. S firmou Benative.cz jsme uzavřeli smlouvu na praktické online hodiny s rodilým mluvčím. Hodiny jsme dohodli pro žáky 8. a 9.
ročníku, kteří chtějí studovat na středních školách a mají v předmětu AJ
dobré výsledky. Cílem našeho projektu je zdokonalit žákům základy
načerpané v hodinách angličtiny, umožnit jim aktivně komunikovat a tím
získat potřebné sebevědomí vyjadřovat se anglicky v jakékoliv situaci.
Lektorkou je rodilá mluvčí Stasi. Výuka je moderní s praktickým pojetím
a je zaměřena na zábavnou a praktickou spolupráci pomocí moderních
online nástrojů. V našem případě je to platforma ZOOM. Každý žák má
sluchátka s mikrofonem, aby se mohl k hodině připojit ve stejné třídě s
ostatními. Výuka probíhá v PC učebně. Po pěti měsících můžeme s jistotou
potvrdit, že žáci se na tyto hodiny těší a chválí si je. Asi proto, že hodiny
jsou dobře připravené a témata jsou zábavná. Slovní zásoba se učí ve
větách konverzačních témat. Proto není nuda učit se slovíčka bez
návaznosti na konverzační téma. Žáci jsou do jednotlivých lekcí zabráni
a na lekce se těší. Možná i proto, že lektorkou je sympatická mladá dáma,
která to s našimi žáky umí…
Mgr. Bohumila Koutecká
ředitelka školy
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...tak Pan Panda

už chce chodit je

dině sem

ZŠ a MŠ Jesenice

Rekonstrukce MŠ

Od poloviny února navštěvují jesenické děti zrekonstruovanou mateřskou školu. Práce tam probíhaly téměř rok a půl a děti mezi tím našly
zázemí v základní škole. Mateřské škole se přístavbou zvýšila kapacita o dalších dvacet osm míst. 2 – 3 leté a 5 – 6 leté děti se vrátily
do staré vily, 3 – 4 leté děti pak využívají prostory nové přístavby. Ta poskytla i místo pro společnou šatnu s hlavním vchodem do budovy
a bezbariérové WC. V původní budově mateřské školy proběhla celková rekonstrukce. Proběhly stavební úpravy ve třídách, kde se
zbouraly příčky a došlo k propojení třídy s hernou. Jsou vyměněna okna, před kterými jsou z východní a jižní strany žaluzie. Nové jsou i
umývárny, WC a přípravna jídla. V celé budově jsou nové rozvody elektřiny, osvětlení, podhledy, podlahy, dveře.
Zároveň se změnil systém vytápění, kdy plynový kotel nahradilo ve zrekonstruovaném sklepu tepelné čerpadlo. V přízemí je podlahové
vytápění a v patře jsou nová tělesa ústředního topení. Navíc byla do budovy nainstalována vzduchotechnika, která reaguje na množství CO 2
a podle toho vzduch vyměňuje. Pořízeno bylo nové vybavení třídy v přístavbě, společné šatně, výdejně jídla, jídelně a nové jsou vestavěné
skříně v hernách. Na řadu přijde ještě obměna nábytku ve staré vile. Nová přístavba je pak citelně navržena s ohledem k budově z roku
1909. Dominuje velkými skleněnými okny, která se dají zastínit posuvnými designovými panely nebo venkovními žaluziemi. Přístavba
poskytla i venkovní prostory, jako zastřešenou venkovní plochu, venkovní WC nebo sklad na hračky. Celá nová přístavba je bezbariérová
a stará budova je vybavena plošinou pro vozíčkáře. Zateplila se také půda ve vile. Tu bychom v budoucnu chtěli využívat jako sklad.
V plánu je také zateplit fasádu a uvažujeme i o instalaci fotovoltaiky na střechu přístavby.
Jesenická mateřinka má jednu z největších školních zahrad na okrese, a i tu se podařilo v rámci rekonstrukce upravit. Na zahradě
plné environmentálních prvků, jako je ptačí pozorovatelna, motýlí kopec, krmítka pro ptáky, přibyla retenční nádrž na zachycení dešťové
vody a nová kanalizační přípojka. V okolí školy se vybudovaly chodníky a parkoviště včetně osvětlení. Vyměněna byla i vstupní brána.
Celková rekonstrukce mateřské školy včetně nové přístavby vyšla zhruba na 33 milionů korun. Dalších 2,3 milionu korun bylo použito
na nákup vybavení. Město na financování použilo dvě dotace. Z ministerstva financí ve výši 20 milionů korun a z kraje 370 tisíc korun.
Celá rekonstrukce je výsledkem společné práce Ing. arch. Veroniky Kronich, ředitele školy Mgr. Petra Koníře, zástupkyně ředitele Jitky
Chvojkové, DiS., místostarosty Ing. Romana Valuše a starosty Ing. Jana Poláka. Tímto děkujeme zaměstnancům školy, zaměstnancům
technických služeb a dalším dobrovolníkům za pomoc při stěhování a také panu Romanu Valušovi, který se významně podílel na
technickém dozoru stavby.
Mgr. Petr Koníř, ředitel školy

ZŠ a MŠ Jesenice

👏

❤
Gratulujeme ke krásně zrekonstruované mateřince !!
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