


Budování znalostních 
kapacit a sdílení 

zkušeností

Zapojené organizace:

Jednalo se o otevřenou aktivitu, do které se mohly zapojit všechny školy a subjekty v území.



Cílem tohoto projektu bylo zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání. 
V projektu byly organizovány jednorázové vzdělávací aktivity.
Projekt podporoval sdílení zkušeností a kolegiální podporu mezi pedagogickými 
pracovníky i pracovníky v neformálním vzdělávání. To obnášelo například zájezd do 
jiné školy či zařízení, kde místní pracovník představil metody a postupy, se kterými 
se u nich pracuje. Ostatní pedagogičtí pracovníci se mohli inspirovat, nebo 
diskutovat o různých metodách a potřebách. Toto sdílení zkušeností a dobré praxe 
mělo vést k tomu, aby měli děti a žáci co možná nejkvalitnější vzdělání. 
Zároveňdošlo k posílení spolupráce mezi pedagogickými pracovníky a k větší 
kolegiální podpoře na našem území.

O projektu:

„Dobře organizováno, vedeno a aktivity prospěšné.“

„Připravené, ucelené, smysluplné.“

„Naprosto skvělé, svižné, výstižné.“





3 stáže
Workshopy: Aktivizační metody při výuce matematiky na 2. stupni ZŠ 

ČTIFest!
Děti v pasti sociálních sítí I a II
Distanční výuka ČJ na 2. stupni ZŠ
Finanční gramotnost pro MŠ
Formativní hodnocení
Google Classroom + Seesaw
Hravé formy učení v distanční výuce

IT pro nejmenší chytře, bezpečně a přiměřeně
Jak posílit psychiku žáků v online době I a II
Kultura a klima školy I a II
Metoda FIE ve školách
Muzikoterapie, jako součást výchovně vzdělávacího procesu I a IINezhasnout I a II
Polytechnika v MŠ
Práce s 3D tiskárnou
Prvky polytechniky v MŠ
Seminář k MZU
Triády v MŠ
Typologie osobnosti a poznávací styly nadaných v MŠ
Typologie osobnosti a poznávací styly nadaných v ZŠ
Výuka dětí s OMJ – on-line 
Žákovský parlament jako součást školy I a II

Ukázkové hodiny: 
Badatelský kroužek 
Centra aktivit v Začít spolu x 2
Centrum umění ve ŠKOLAMYŠLI 
Čtenářské lekce u žáků na 2. stupni ZŠ 
Lekce čtenářské gramotnosti 
Netradiční pojetí výuky současných dějin
Začít spolu na základní škole
Začít spolu v mateřské škole

Stáže: 
Elipsa – Montessori centrum Pardubice

„Ukázková hodina byla SUPER – vystupování, 
odbornost, poslouchatelnost, kreativita, žádná nuda, 

věcnost, praktičnost…“

„Pěkně připravená ukázková hodina, hodně 
praktických věcí, žádná teorie, a to je super.“ 



„Hodina plná inspirace.“

Co v rámci projektu vzniklo:
Zvýšení kvality vzdělávání dětí
Usnadnění přechodu dětí z MŠ na ZŠ
Zvýšení pracovních kompetencí pedagogů
Nápady a podněty k výuce
Posílení spolupráce mezi pedagogickými pracovníky 
Možnost diskuse a zpětné vazby pedagogů
Workshopy, stáže a ukázkové hodiny pro pedagogy i rodiče 
dětí
Možnost sdílení zkušeností

„Akce byla velmi vydařená, inspirující a 
velice dobře naplánovaná a zorganizovaná.“

„Upevnění a doplnění znalostí 
z oblasti kooperativního 

vyučování.“





51 realizovaných akcí: 35 workshopů
13 ukázkových hodin
3 stáže

Workshopy: Aktivizační metody při výuce matematiky na 2. 
stupni ZŠ 

ČTIFest!
Děti v pasti sociálních sítí I a II
Distanční výuka ČJ na 2. stupni ZŠ
Finanční gramotnost pro MŠ
Formativní hodnocení
Google Classroom + Seesaw
Hravé formy učení v distanční výuce
IT pro nejmenší chytře, bezpečně a přiměřeně
Jak posílit psychiku žáků v online době I a II
Kultura a klima školy I a II
Metoda FIE ve školách

Muzikoterapie, jako součást výchovně vzdělávacího procesu I a 
IINezhasnout I a II
Polytechnika v MŠ
Práce s 3D tiskárnou
Prvky polytechniky v MŠ
Seminář k MZU
Triády v MŠ
Typologie osobnosti a poznávací styly nadaných v MŠ
Typologie osobnosti a poznávací styly nadaných v ZŠ
Výuka dětí s OMJ – on-line 
Žákovský parlament jako součást školy I a II
Ukázkové hodiny: Badatelský kroužek 

Centra aktivit v Začít spolu x 2
Centrum umění ve ŠKOLAMYŠLI 
Čtenářské lekce u žáků na 2. stupni ZŠ 
Lekce čtenářské gramotnosti 
Netradiční pojetí výuky současných dějin
Začít spolu na základní škole
Začít spolu v mateřské škole

Stáže: Elipsa – Montessori centrum Pardubice
Základní škola ŠKOLAMYŠL I a II 

„Jednoduché shrnutí odborných a 

právních poznatků z dané problematiky.“



Ukázkové hodiny: 
Badatelský kroužek 
Centra aktivit v Začít spolu x 2
Centrum umění ve ŠKOLAMYŠLI 
Čtenářské lekce u žáků na 2. stupni ZŠ 
Lekce čtenářské gramotnosti 
Netradiční pojetí výuky současných dějin
Začít spolu na základní škole
Začít spolu v mateřské škole
Pokusy na téma sacharidy
Práce s žákem s LMP (on-line)
Přirozená angličtina s rodilým mluvčím
Reedukace on-line x 2
Tutorské čtení
Výuka AJ on-line
Začít spolu v MŠ

Stáže: 
Odborná tuzemská stáž – Elipsa – Montessoricentrum 
Pardubice, o.p.s.

Základní škola ŠKOLAMYŠL I a II 
Přírodní zahrada – Mateřská škola Brno, Hudcova 435/47, 
příspěvková organizace

Celková hodnota projektu cca 160 000 Kč

„Příjemné a pozitivní odpoledne se 

spoustou nápadů.“

„Výborná ukázka 

poznání prožitkem.“





„Workshop plný praktických námětů a impulz pro to, 

učit venku.“

„Úžasné nové nápady a inspirace pro školku.“



Co v rámci projektu vzniklo:
Zvýšení kvality vzdělávání dětí

Usnadnění přechodu dětí z MŠ na ZŠ
Zvýšení pracovních kompetencí pedagogů

Nápady a podněty k výuce
Posílení spolupráce mezi pedagogickými pracovníky 

Možnost diskuse a zpětné vazby pedagogů
Workshopy, stáže a ukázkové hodiny pro pedagogy i rodiče dětí

Možnost sdílení zkušeností

„Úžasná lektorka, poutavé vyprávění, 

pěkná prezentace, super motivace.“


