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PODZIM NABITÝ POZNÁVÁNÍM
Podzim se již překlopil do své druhé poloviny a Vánoce se neprodleně blíží. Věříme však, že vánoční
tématiky je všude okolo nás dostatek, a tak v tomto čísle naleznete ohlédnutí za nabitým letošním
podzimem a proměnu školství v této nejisté době. Přečtete si také o úctyhodné iniciativě Fairtradových
škol a o novém Strategickém rámci. Doufáme, že do konce projektu ještě budeme mít možnost se
společně setkávat na zajímavých a inspirativních akcích. Na poslední stránce zpravodaje Vás snad na
některou z nich nalákáme. Budeme se těšit.
Holky z MAPu
.

JAK SE ZMĚNÍ POTŘEBY ŠKOLY V DOBĚ COVIDOVÉ?
Co vše změnila doba covidová ve školách? Jak se změnily potřeby dětí a žáků? Co potřebují učitelé a co
se změnilo v jejich práci? Jak se kvůli covidu mění potřeby škol? Na tyto otázky budeme společně se
zástupci našich škol hledat odpovědi.
Diskuse bude probíhat se zástupci základních, speciálních, uměleckých a mateřských škol nad
schválenými agregovanými soupisy potřeb škol, které byly vypracovány a schváleny v roce 2019. Diskuse
by se měli účastnit ředitelé a odpovědní pedagogičtí pracovníci v daných tématech (například
koordinátoři inkluze na škole, učitelé odpovědní za rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti,
koordinátoři ŠVP).
Cílem celého procesu je přenést reálné potřeby a zkušenosti škol do dokumentů Místního akčního plánu
vzdělávání II na území OPR Hradec Králové a zvýšit míru spolupráce pedagogů při společném plánování
aktivit ve školách a v prioritních tématech MAP.
Od listopadu do března budou probíhat individuální setkání se zástupci uměleckých a speciálních
základních a mateřských škol. Témata týkající se mateřských škol budou na programu setkání
mateřských škol 17. února 2022. Základní školy zřizované statutárním městem Hradec Králové budou
formulovat své záměry na setkání v únoru a na to budou navazovat setkání základních škol ostatních
zřizovatelů.
Obsahem setkání bude informování účastníků o vizi Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, vizi
Strategického rámce MAP II na území ORP Hradec Králové a o povinných tématech. Školy budou
vzájemně prezentovat v čem byly úspěšné, budou sdílet příklady dobré praxe a identifikovat v čem
potřebují pomoci.
Výstupem budou aktualizované agregované soupisy potřeb mateřských, základních, speciálních a
uměleckých škol, které budou schváleny Řídícím výborem MAPII v červnu 2022 a budou promítnuty do
akčních realizačních plánů MAP na další období.

ZAKARPATSKÁ
UKRAJINA
- ZAPOMENUTÝ KRAJ
EVROPY
Z
Hradce
Králové
do
ukrajinského
zakarpatského města Buštyno je to nejkratší
cestou přibližně 800 km. Přesně tuhle trasu
jsme začátkem října jako tým Hradeckého
venkova a MAS Společná Cidlina absolvovali
a vyrazili za poznáním tohoto bývalého
československého regionu.

Měli jsme tu možnost se seznámit s mnoha
pohostinnými místními lidmi a okusit tak
pravou ukrajinskou kuchyni. Cesty byly tu a
tam poněkud hrbolaté, ale i tak nás za
doprovodu volně se pohybujících krav
dopravily na mnoho zajímavých míst.

Počasí nám nesmírně přálo a zažili jsme ten krásný pravý barevný podzim s každodenní jasnou oblohou.
V Zakarpatské Ukrajině jsme strávili necelý týden a z toho byl každý den nabitý zážitky všeho druhu.
Během naší ukrajinské expedice jsme navštívili oblíbenou turistickou vesnici Koločava, která je proslulá
jako rodiště obávaného Nikola Šuhaje Loupežníka. Zúčastnili jsme se exkurze v ukrajinském vinařství
Chizay a prohlédli si věhlasnou výrobnu medu. Tyto návštěvy se samozřejmě neobešly bez degustace
vynikajícího vína či medoviny. V neposlední řadě jsme měli možnost nahlédnout do běžného chodu
základní a mateřské školy ve městě Ťačiv a dozvědět se tak něco více o fungování školního systému na
Ukrajině. Byly to dny plné poznávání kulturních a společenských rozdílů, předávání cenných zkušeností a
postřehů a prohlubování česko-ukrajinských vztahů. Pokud situace dovolí, rádi bychom na jaře naší
výpravu zopakovali a už teď jsme velmi zvědaví, co pro nás tento kraj nachystá tentokrát.
Realizováno za podpory projektu Česko ukrajinské fórum a neziskové organizace Asociace pro rozvoj
karpatského kraje.
Milada Rohlenová
analytička projektu MAP II ORP Hradec Králové

FAIRTRADOVÁ ŠKOLA?
„ŠKOLA, KTERÁ DÁVÁ
SMYSL“!
Jednou z Fairtradových škol je ZŠ Kukleny, která se již delší dobu
zajímá o tuto problematiku. Už v roce 2014 se zapojili do projektu
Férová snídaně a pravidelně pořádají Výstavu na stromech, díky
které přibližují veřejnosti proces, který vede ke konečnému
produktu, jeho ceně atp. Škola za vedení pana ředitele Mgr.
Martina Huška se ale chtěla rozvíjet dál, a proto začali pracovat na
konceptu, který nazvali „Škola, která dává smysl“. V rámci tohoto
konceptu se zde vybudoval funkční žákovský parlament, který
letos bude již potřetí organizovat tradiční sběr oblečení pro
charitu a organizoval vyžádaný sběr plyšáků pro FN HK. ZŠ
Kukleny se zabývá také sběrem a recyklací 7 komodit, jdou cestou
používání recyklovaného papíru, zasílají repasovat tonery z jejich
tiskáren a třídí plast s označením 4, který se dodává firmě, od
které odebírají plastové pytle do košů. Pokud aktuální situace
dovolí, škola má v plánu uspořádat další zajímavé akce.
Tyto informace nám poskytl pan ředitel Mgr. Martin Hušek, který
zprávu zakončil větou:

Pokud se ocitnete v mé kanceláři, určitě
si můžete se mnou vypít fairtradový čaj.
Nedovolil bych si do Kuklen koupit jiný.

ŠKOLY PŘIPRAVUJÍ PROJEKTY DO NOVÝCH VÝZEV
V roce 2022 budou postupně vypisovány výzvy na příjem žádostí o dotaci z Integrovaného regionálního
operačního programu (IROP). Školy a vzdělávací zařízení již nyní připravují své projekty, pro které je
jednou z podmínek přijatelnosti soulad se Strategickým rámcem Místního akčního plánu vzdělávání na
období 2021-2027. To znamená, že pokud chcete žádat o dotaci z IROP, musíte mít svůj projektový
záměr zařazený ve Strategickém rámci a schválený Řídicím výborem. Řídicí výbor se ke schvalování
záměrů schází jednou za půl roku - nejbližší termín schvalování je 30. listopadu.
Projekty musí připravovat školy a vzdělávací zařízení ve spolupráci se svými zřizovateli, protože jejich
souhlas je nutný k zařazení projektového záměru do Strategického rámce MAP.
Veškeré informace najdete na
www.hradeckyvenkov.cz > MAP II > Strategický rámec MAP II ORP HK 2021-2027
nebo můžete volat a konzultovat s
Janou Rejlovou, hlavní manažerkou projektu MAP II, tel.: 731 516 980, jana.rejlova@hradeckyvenkov.cz

Venkovní učebna ZŠ Kratonohy

Modernizace odborných učeben ZŠ Bezručova

Navýšení kapacity MŠ Libčany

EXKURZE PRO KNIHOVNÍKY
Knihovnice z ORP Hradec Králové se ve dnech 21. a 22. 10. 2021
zúčastnily Exkurze pro knihovníky do městské a galerijní knihovny v
Novém Městě na Moravě. Exkurzi pro knihovníky z obecních,
městských i školních knihoven uspořádal Místní akční plán
vzdělávání II na území ORP Hradec Králové. Hlavním tématem byla
diskuse a předávání zkušeností s aktivitami na podporu čtenářské
gramotnosti u dětí a žáků.
V rámci programu jsme viděly poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru
nad Sázavou. Po přejezdu do Nového města na Moravě a po dobrém obědě jsme si prohlédly
zdejší knihovnu a seznámily se s její činností. Absolvovaly jsme soutěžní hru, která byla
připravena pro čtenáře knihovnicemi na Týden knihoven. V akci Spisovatelé do knihoven
jsme si poslechly autorské čtení spisovatele Vratislava Kadlece. Druhý den se uskutečnila
návštěva Horácká galerie a její knihovny v Novém městě na Moravě i prohlídka a
představení aktivit spolu s diskusí se zástupci z Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání II
na území ORP Nové Město na Moravě v kulturním sálku. Děkujeme knihovnicím i galeristům
za milé přijetí a výborné pohoštění. Děkujeme za skvělou organizaci a pohodu po celou
exkurzi. Poděkování patří i příjemnému panu řidiči. Všem se exkurze moc líbila a vracely
jsme se obohaceny zajímavými nápady a dojmy.
Za knihovnice – Dana Kolářová

ZVEME VÁS
„SOCIÁLKU na vás … “
aneb mýty a fakta o
sociálně-právní
ochraně dětí

praktický kurz pro
kuchařky - SVAČINKY
2. prosince
15 - 17 hodin
Galerie Artičok HK

30. listopadu
13 - 16 hodin
aula UHK

Setkání mateřinek
17. - 18. února
Spa resort Tree of Life,
Lázně Bělohrad

PŘIPRAVUJEME PRO VÁS
Zdravotník zotavovacích akcí
Glitr - workshop ke vzdělávací
(rekvalifikační kurz i
venkovní únikové hře v
znovuobnovení rekvalifikace)
mobilní aplikaci
Učíme se s Cornellem - Jak
Exkurze do Lesní mateřské
učit venku?
školky
Líný učitel
Máte náměty na další aktivity?
Splývavé čtení
Posílejte je na
Setkání dílnařů
map@hradeckyvenkov.cz
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