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Od roku 2016 podporujeme pedagogy na 
Náchodsku v jejich náročné profesi díky 
projektu Rozvoj vzdělávání na Náchod-
sku. Aktuálně jsme již ve druhé etapě. 
Zaměřujeme se především na rozvoj no-
vých metod učení a navazování spoluprá-
ce mezi pedagogy a organizacemi, které 
se vzdělávání věnují.
Do našeho projektu je zapojeno všech 
47 škol Náchodska, což čítá téměř 
600 pedagogů, a dalších nepedagogic-

kých pracovníků (např. školních kuchařek) 
a více než 7 ti s. žáků mateřských a základ-
ních škol.  
Za 4 roky jsme zorganizovali přes 100 
akcí, zaměřených na inovace ve vzdělává-
ní žáků i pedagogů. Hlavními tématy byla 
čtenářská a matemati cká gramotnost, in-
kluze, předškolní vzdělávání, kriti cké my-
šlení, komunikační dovednosti , výukové 
metody a další. Nejen na tři konference 
v Broumově a Rati bořicích jsme pozvali 
řadu inspirati vních osobností  a lektorů. 
Současná pandemická situace strhla po-
zornost všech vzdělavatelů k využívání 
digitálních technologií v tzv. distanční 
výuce. Ze dne na den bylo nutno se při-
způsobit nové situaci, za pochodu se učit 
práci ve virtuálním světě a spřátelit se in-
formačními technologiemi. 
Rodiče se museli zapojit do vzdělávání 
svých dětí  více než kdy předtí m. Díky této 
zkušenosti  si asi mnozí začali klást nejed-
nu otázku ohledně role školy, učitele, vzá-
jemné komunikace, úlohy vzdělávání jako 
přípravy na budoucí život a zaměstnání. 
Jaké jsou profese budoucnosti ? Ukazu-
je se, že naši potomci se budou muset 
umět poprat s budoucností  plnou nejistot 
a globálních výzev. Co je vlastně v životě 
důležité?
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• Schopnost adaptace na změny
• Umění pěstovat dobré vztahy
• Schopnost spolupráce a dohody
• Umění vyznat se v informacích tzv. kriti cké myšlení
• Práce s digitálními technologiemi
• Schopnost kreati vního myšlení včetně intuice  
• Vnímání chyby jako příležitosti  k učení
• Umět číst, psát a počítat

JAKÉ KLÍČOVÉ DOVEDNOSTI POTŘEBUJÍ 
NAŠE DĚTI PRO BUDOUCNOST? 
CO MYSLÍTE? ZA NÁS TO JSOU:

JEDEN MOUDRÝ MUŽ ŘEKL: 

„STÁLE UČÍME DĚTI TŘEM PILÍŘŮM – 
ČÍST, PSÁT A POČÍTAT – A ZAPOMNĚLI 

JSME NA TŘI „I“ – NAUČIT JE IMAGI�
NACI, INTUICI A INSPIRACI. KDYŽ DĚTI 

ZVLÁDNOU TŘI PILÍŘE, POSÍLÍ TO 
JEJICH VŮLI, ALE KDYŽ JE NAUČÍME 

TŘI „I“ NAUČÍ SE BÝT A ŽÍT.“

Zásadní pro vývoj dítěte a učení je dovolit 
si být kreati vní a zařadit tuto dovednost 
do všeobecného vzdělávání. V dětech je 
třeba rozvíjet schopnost poučit se z vlast-
ních chyb. Je třeba podpořit jedinečnost 
dítěte, jeho schopnosti  a talenty, které 
potom díky schopnosti  spolupráce doká-
že spojit s talenty a jedinečností  ostatních 
a vytvořit ideálně něco užitečného a pří-
nosného pro celou společnost. 
Právě tato doba nás nutí  rozlišovat, co je 
důležité. Jak pracovat s informacemi, se 
strachem, jak pečovat o vztahy, komuni-
kovat, jak poznat vlastní schopnosti , jak 
zacházet s přírodou.

Pedagogové jsou pod velkým tlakem tyto 
hodnoty naplňovat. S přicházející spole-
čenskou změnou však nastal čas na změ-
nu ve výuce, v myšlení a v konání. Toto 
je pro nás všechny výzva do budoucna. 
V MAPu jsme si toho plně vědomi a tí mto 
směrem zaměřujeme svoji podporu. 
Potkali jsme mnoho skvělých pedagogů. 
V karanténě a nouzovém stavu prokázali 
nesmírnou houževnatost a významnou 
roli ve společnosti , kterou nemůže nikdo 
jiný nahradit. 
I ve 21. století  mají myšlenky J. A. Komen-
ského stále své místo ve výuce. Je čas, kdy 
se přirozeně učíme od dětí  v rodině, ve 
škole a od mladších kolegů v zaměstná-
ní. Náš tým všem pedagogům a rodičům 
touto cestou děkuje a bude se snažit 
i nadále být zdrojem inspirace. Zároveň 
se na následující stránce můžete sezná-
mit s částí  našich akti vit z minulého roku.

POBYTEM V PŘÍRODĚ, 
RELAXACÍ A MEDITACÍ 
VZNIKÁ INSPIRACE
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Naše pla� orma Místně zakotvené uče-
ní navázala spolupráci s organizací Post 
Bellum v projektu Příběhy našich sou-
sedů. Podporujeme 7 týmů žáků ze 
základních škol, aby pod vedením pe-
dagogů a odborníků z Post Bellum vyhle-
dali zajímavé osobnosti  z našeho regionu 
a zpracovali jejich životní příběhy. „Všech-
ny týmy již mají vybrané pamětníky a těší 
se na nahrávání jejich vzpomínek,“ do-
plňuje Monika Šrůtková, koordinátorka 
projektu. Děti  se naučí reportérské práci, 
kriti cky myslet, spolupracovat v týmech, 
dohledávat historická fakta i v archivech, 
a především chápat předchozí generace 
a období. Na jaře jejich činnost vyvrcho-
lí představením příběhů veřejnosti  ve 
Velkém Poříčí, jste srdečně zváni. 

PŘÍBĚHY 
NAŠICH 
SOUSEDŮ

V posledních dvou letech koncem letních 
prázdnin proběhl seminář pro 30 kucha-
řek školních jídelen. Nové recepty, vyu-
žití  lokálních potravin, hojnější zařazení 
zeleniny – to byla stěžejní témata těchto 
setkání. Naše střeva jsou podle lékařů 
druhý mozek. Proto jak jíme, tak myslíme, 
a to poté souvisí se schopností  učit se 
a pamatovat si. Workshopy vedla osvěd-
čená lektorka Olga Chlápková.

LiStOVáNí Lukáše Hejlíka je známý kon-
cept divadelního představení. Na jaře 
a na podzim 2020 proběhlo 6 vystoupení 
v Náchodě, Červeném Kostelci, Polici nad 
Metují a Velkém Poříčí celkem pro 750 
dětí . Představení Straka v říši entropie, 
Manolito Brejloun a Fake news podporují 
u dětí  představivost, čtenářství, kriti cké 
myšlení či zájem o fyziku a chemii. 

Setkání zástupců vedení škol proběhlo 
dne 23. září v Hereckém domě Viktorka 
v Rati bořicích. Cílem bylo zamyslet se nad 
budoucím směřováním škol. Do tvorby 
plánů je třeba zapojit celé sborovny, ro-
diče i děti . Tyto plány by zároveň měly 
odrážet aktuální potřeby dětí , pedagogů 
a vizi, jak zlepšovat školství a vzdělávání. 
Strategie je také důležitou součástí  při zís-
kávání fi nančních prostředků do budouc-
nosti . Na závěr akce vystoupila herečka 
Simona Babčáková s autenti ckými zážitky 
ze vzdělávacího procesu.

Dne 24. září se pro vedení škol a pra-
covníky vzdělávacích organizací a kniho-
ven konala celodenní konference, která 
mimo jiné vzdala hold Boženě Němcové 
a J.A. Komenskému. Na zámku proběhla 
přednáška Jana Hábla na téma Naučit 
mnoho, ale ne mnohé aneb co vlastně 
děti  potřebují vědět, znát či umět očima 
Komenského. Odpolední část pokračo-
vala v Babiččině údolí u Rudrova mlýna. 
Představili se zde odborníci na čtenářskou 

KONFERENCE „MAP MAPU“ 
V RATIBOŘICÍCH

a matemati ckou gramotnost, skupina 
pro rovné příležitosti  a zástupci před-
školního vzdělávání a malotřídních škol. 
Ve Viktorce na závěr proběhlo předsta-
vení Zvíře autorky Torey Hayden v rámci 
LiStOVáNÍ. „Tato konference malovala 
úsměvy. Všimla jsem si, že lidé kolem měli 
jedno společné – úsměv na tváři“, dodává 
Michaela Trejtnarová, expertka MAP na 
předškolní vzdělávání.  

LISTOVÁNÍ 
NA NÁCHODSKU

SETKÁNÍ VEDENÍ 
ŠKOL A STRATEGICKÉ 

PLÁNOVÁNÍ 

VAŘENÍ 
ZDRAVĚ A CHUTNĚ 

VE ŠKOLNÍCH 
JÍDELNÁCH


