


Budování znalostních 
kapacit a sdílení 

zkušeností

Zapojené organizace:

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



Budování znalostních kapacit a sdílení zkušeností byl projekt společný pro SO ORP
Žamberk a Králíky i pro SO ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová. Cílem tohoto
projektu byla podpora pedagogických pracovníků a pracovníků ve vzdělávání
v oblasti dalšího vzdělávání.
Projekt podporoval sdílení zkušeností a kolegiální podporu mezi pedagogickými
pracovníky i pracovníky v neformálním vzdělávání. To obnášelo například
odbornou exkurzi 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 by mělo vést k tomu, aby měli děti a žáci co možná
nejkvalitnější vzdělání. Zároveňby mělo dojít k posílení spolupráce mezi
pedagogickými pracovníky a k větší kolegiální podpoře na našem území.

O projektu:



Výstupy:

44 realizovaných akcí: 20 ukázkových hodin
20 workshopů
4 stáže

Workshopy: 
4 kroky nenásilné komunikace
Aktivity pro rozvíjení MG v MŠ
Aktivity pro rozvoj MG na 1. stupni ZŠ
Cloudové služby GOOGLE ve výuce
Diagnostika dítěte předškolního věku
Emoční inteligence
Infekční a parazitární onemocněníu dětí předškolního 
věku
Jak na výuku pracovních činnostív ZŠ
Místně zakotvené učení
Nápadník do hodin českého jazyka
Přehled základních právních norem a dokumentace pro 
MŠ
Rodina a proč je důležitá
Startéry do každé hodiny
Systemické konstelace I a II
Výchovní poradci
Výtvarné techniky jako cesta k rozvoji fantaziea kreativity
Výuka AJ on-line
Workshop pro výchovné poradce v ZŠ… tentokrát trochu 
jinak
Zábavná (nejen) distanční výuka v MŠpomocí online 
aplikací
Zahrada, která učí

„Jednoduché shrnutí odborných a 

právních poznatků z dané problematiky.“



Ukázkové hodiny: 
AJ s rodilým mluvčím on-line
Čtení a umělecká interpretace textu při on-line výuce
Matematika Hejného na2. stupni ZŠ – 7.A
Matematika Hejného na2. stupni ZŠ – 7.B
Matematika Hejného na2. stupni ZŠ – 8. ročník
Metoda CLIL ve výuce matematiky
Motorické čtení
Pokusyna téma sacharidy
Práce s žákem s LMP (on-line)
Přirozená angličtina s rodilým mluvčím
Reedukace on-line x 2
Skřítkova naučná stezka
Tutorské čtení
Výuka AJ on-line
Začít spolu v MŠ

Stáže: 
Odborná tuzemská stáž – Elipsa – Montessoricentrum 
Pardubice, o.p.s.
Základní škola T. G. Masaryka Náchod, Bartoňova 1005
Přírodní zahrada – Mateřská škola Brno, Hudcova 435/47, 
příspěvková organizace
Základní škola Erudio Orlicko

Celková hodnota projektu cca 165 000 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.“




