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Záznam z jednání pracovních skupin MAP pro ORP Hořice 

Konáno: Hořice, městská knihovna, 29.11.2016, účast 18 osob 

Tematický okruh: Pocit bezpečí ve škole a ve vzdělávání, více pohybu a 

zdraví ve školách 

Pro detailní znalost problému bychom od týmu MAP potřebovali toto: (analýzu, data, setkání, adresy, 

pozvání, …..) 

 Zjistit jakou zpětnou vazbu dělají nebo nedělají jídelny a školy v ploše regionu. 

Návrhy aktivit (dle tématu) 

Zdravé prostředí ve škole 

 Školní zahrady u škol a přirození envirovýchova 

 Učení se v přírodě 

 Lepší místo pro školu, kde nejde zlepšit prostředí 

 Sociální zařízení a WC funkční a kulturní 

 Pravidelné financování obnovy budov 

Zdravé prostředí ve stravování 

 Ve školkách podávat jen vodu a nesladké nápoje 

 Osvěta rodičů a kuchařek 

 Zapojení jídelen do programů s certifikací, jako např. Skutečně zdravá škola 

 Zdravá a chutná strava dostupná ve školách 

 Stravování blíže škole, bez docházky, která demotivuje 

 Posílit vliv školy a rodičů na složení a způsob stravy 

 Automaty na jídlo a pití ve škole? – kontrola prodávaných produktů ve školách obecně 

 Jídelna jako vzor a zdroj kultury stravování 

 Neodměňovat děti sladkostmi – jako postoj 

Pohyb a prostor v prostředí 

 Sportovní setkávání ve škole 

 Pohybové kroužky ve škole 

 Možnost pohybu a uvolnění o přestávkách pro každého 

 Lepší vybavení některých školních hřišť a jejich otevření pro volný čas 

 Více přirozeného prostředí a výuka v lese 

 Žáci základních škol – více pohybu 

Atmosféra školy 

 Estetika budov a prostředí vychovává a působí 

 Formování prostředí škol jako součást vzdělávání 
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 Zapojení přírodních materiálů 

 Útulný a domácí pocit a jak ho dosáhnout? 

 Přátelské prostředí a partnerský přístup k dětem více do škol a tříd 

Pocit bezpečí ve škole jako instituci 

 Respektující přístup 

 Zavést konzultace s jakýmkoli učitelem ve škole 

 Možnosti samostatných konzultací s učiteli, kteří mají dost času 

 Ujasnění pravidel mezi učiteli a rodiči v každé škole 

 Opakovat podařené, ne chyby 

 Motivace co se učit, ne strachem, ale zažitím potřebnosti a užitku 

 Tvorba atmosféry důvěry v linii rodiče – učitel - žák 

Pocit bezpečí ve vzdělávání 

 Způsoby hodnocení – zlepšit, diverzifikovat,  

 Zavádět prvky nebo systém sebehodnocení dětí 

 Učitel jako partner dítěte 

 Vzdělávání učitelů v respektujícím přístupu – základy 

 Rodiče ve výuce? Jak? 

 Čtvrtletní informační schůzky o plánu výuky 

 Významnější zapojení rodičů do života školy - Otevřené dveře rodičům do tříd 

 Možnost výběru, školy, učitele, prostředí 

Projekt MAP by mohl v prvním kroku pomoci těmito konkrétními kroky k výše uvedeným aktivitám nebo 

jejich lepšímu startu: 

Dvě témata: 

 Předat jídelnám manuály a doporučení SZU a MZD k zdravé stravě 

 Uspořádat akce o vlivu stravy na zdraví dětí ve spolupráci se školami - také o pitném režimu, cukru, …  

 Semináře pro kuchařky, zřizovatele a rodiče 

 Přednášky např. pí Slimákové o stravě 

 Zorganizovat týden vzdělávání na Hořicku 

 Jeho součást prezentace škol a přístupů 

 Najít koordinátora 

Další oblasti jen započaty: 

 Uspořádat dostupný kurs R+R v regionu 

 Koordinace aktivit škol a NNO, v působení na veřejnost  

 

Prosíme členy a účastníky a veřejnost o další podněty, zašlete je prosím mailem na 
map@podchlumi.cz. 
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Na tomto mohou spolupracovat (školy mezi sebou, obce mezi sebou, rodiče a školy…): 

… k doplnění dle připomínek … 

Zapsal: Petr Kulíšek 

Přílohy:  
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