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Zástupci projektů Rozvoje vzdělávání na místní a
krajské úrovni realizované Místními akčními skupinami
na Náchodsku, Jaroměřsku a Broumovsku společně
s  Královéhradeckým krajem uspořádali již 2. ročník
dvoudenní konference Učení pro život. Cílem akce bylo
přivést do regionu vizionáře a odborníky na vzdělávání a
podpořit pedagogy, rodiče a další zájemce o vzdělávání.

Novinkou druhého ročníku byla spolupráce lektorů,
přednášejících i moderátorek v podobě tandemových
vystoupení. "Co to znamená (se) učit spolu?", touto
otázkou jsme se společně zabývali po celé dva dny.

O KONFERENCI UČENÍ
PRO ŽIVOT 2019
DVOUDENNÍ FESTIVAL OTÁZEK A ODPOVĚDÍ

Zazněla témata jako formativní hodnocení, čtenářství,
kariérové poradenství, jóga smíchu nebo zdravá strava,
interkulturní komunikace a kompetence, kritické
myšlení a mediální gramotnost nebo CHARANGA -
moderní technologie pro hudební výuku.

Koncept a program konference připravovali odborníci z
našeho regionu, kteří usilovali o propojení zájemců o
vzdělávání - pedagogy, odborníky, žáky a všechny lidi,
kteří chtějí společně tvořit. "Chtěli jsme přinést do
našeho regionu něco milého, co osvěží náročné pracovní
dny a na co budeme vzpomínat. Nic pro nás nebylo
nedůležité, každému i sebemenšímu detailu jsme
věnovali velkou péči," říkají organizátoři.

Akci rovněž podpořily společnosti Pro-Charitu s.r.o.,
Wimex s.r.o., časopis ABC, Dům hostů a klášter
Broumov. 

Videozáznamy z  akce natáčeli žáci Základní umělecké
školy Police nad Metují. Detailní program, fotky z  obou
dnů i videa jsou ke shlédnutí na webu www.konference-
broumov.webnode.cz.
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ÚVODNÍ SLOVA ORGANIZÁTORŮ
KONFERENCE 

„V současném světě plném globálních výzev je vzájemná
spolupráce a inspirace jedním z klíčů k jejich zvládnutí. Tomu je
třeba naše děti učit, pokud chceme, aby obstály v rychle se
měnícím světě. Nechejme dětem prostor rozvíjet jejich osobnost 
a originalitu. Dejme jim příležitost být světový. Kvantum znalostí
neohromí budoucí zaměstnavatele tak jako schopnost celoživotního
učení a adaptace na časy budoucí. Měli bychom mít stále na
paměti, že především dobré vztahy jsou podmínkou k šťastnému
naplněnému životu. Teď je na nás, abychom právě do tohoto
investovali naši energii. Věřím, že metody učení 21.století, které se
opírají o myšlenky J. A. Komenského, budou zárukou úspěchu.                                                                           
Velmi mě potěšilo, že pozvání na konferenci přijala profesorka
Anna Hogenová, která vystihla podstatu učení. To se děje hlavně
skrze vnitřní dialog a hledáním odpovědí na naše vlastní otázky.
Zvídavostí se učíme, poznáváme sebe a svět okolo. Právě o to na
konferenci šlo. Naší snahou bylo, aby akce dala příležitost ke
spolupráci a rozvoji pedagogů, rodičů a všech, co se zajímají 
o vzdělávání. Děkuji všem, kteří se zapojili, přinášeli nápady při
přípravě a realizaci konceptu. Bylo to znát na bohatosti programu
i na detailech. Spojit lidi a jejich um bylo od začátku mé přání.
Poděkování patří celému týmu a všem účastníkům za naplnění
této vize. Společně si na následujících stránkách připomeňme
všechny události a okamžiky, které se v těchto dvou dnech
odehrály.“

Ing. Lada Nevečeřalová, MBA, 
za tým projektu Rozvoj vzdělávání na Náchodsku - MAP 2

KONFERENCE JE VÝSLEDKEM SPOLUPRÁCE NĚKOLIKA ORGANIZACÍ

"Konference je místem setkávání, propojení
odborníků z praxe i univerzity, lidí, kteří se chtějí

učit a pracovat na sobě, věnovat chvilku času
svému rozvoji a rozšíření obzorů. Je skvělé tento

prostor nabízet i učitelům. Jejich práce ve třídě je
náročná a jejich hlavním výukovým nástrojem je

jejich osobnost, jejich kompetence, jejich tvořivost
a porozumění dětem. Chceme je podporovat,
aby jim práce dělala radost a rozvíjela je. I já

jsem měla radost, když účastnívi odjížděli
spokojeni, občerstveni, s novou energií do

spolupráce s dětmi i rodiči."
 

Mgr. Darina Bártová,
za tým projektu Místní akční plán
rozvoje vzdělávání II - ORP Jaroměř
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Odborná garantka a moderátorka 
Mgr. Jana Stejskalová

„Královéhradecký kraj se na konferenci podílel nejen
jako jeden z partnerů, ale měli jsme také příležitost si
akci užít z pohledu účastníků. Po celou dobu
konference byla cítit úžasná atmosféra mezi učiteli,
kteří přijeli. Všichni mezi vstupy lektorů ve skupinkách
diskutovali a dobře se bavili. Oceňujeme také výběr
lektorů a prezentovaných témat. Organizační tým měl
akci perfektně připravenou a vše běželo jak po másle.“

Bc. Jaroslava Baštová,
za tým projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v
Královéhradeckém kraji (KAP)

„Konference byla místem pro setkávání a sdílení nejen pedagogických pracovníků,
ale také dalších aktérů ve vzdělávání. Konference se konala v prostorách

broumovského kláštera, včetně klášterní zahrady a přilehlého Dřevníku. Účastníci si
během pravidelných přestávek mezi přednáškami a workshopy mohli prohlédnout

revitalizované prostory zahrady a ve čtvrtek večer se zúčastnit komentované
prohlídky kláštera a seznámit se tak s bohatou historií tohoto místa, která je

neodmyslitelně spjata se vzděláváním a významnými osobnostmi jako je například
Alois Jirásek. Někteří z návštěvníků a lektorů využili příležitost přenocovat

v klášterní cele s nezapomenutelnou atmosférou.“

Mgr. Michaela Baxová, 
za tým projektu Místní akční plán vzdělávání na Broumovsku II.
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studentů netradiční formou. „Výsledkom je nahrádzanie
klasických metód výučby inými formami, vrátane
podpory kultury učiacejsa organizácie. Tým dochádza
k  lepšej adaptabilite študentov v rámci zahraničních
mobilít, ale aj práca v  zmiešaných pracovných tímoch,“
zaznělo z úst odbornic.

Po polední pauze následovala krátká přednáška PhDr.
Luďka Vajnera z  Muzea papírových modelů v Polici nad
Metují na téma papírový model jako učební pomůcka
s  ukázkami papírových modelů staveb hradů a
středověkých obydlí.

3.  Jaké příležitosti přináší formativní
hodnocení v procesu učení? 
 
Čtvrteční konferenční den byl zakončen přednáškou
Mgr. Jitky Hřebecké a Mgr. Miroslava Hřebeckého.

Lektoři hovořili o konkrétních příkladech zavádění
formativního hodnocení do praxe školy a celkově o velké
příležitosti, kterou tento druh hodnocení dítěti přináší.

1. Tázání je základ dobrého učení

Ve čtvrtek zahájila program prof. PhDr. Anna Hogenová,
CSc. V přednášce byl zmíněn význam napětí bytostného
tázání jako zdroje vhledu do podstaty věci. Jedná se o
sókratovský dialog. 

"Člověk musí mít rozum, odvahu, ale i žádostivost. Ta
musí být řízena rozumem. Jakmile není odvaha a člověk
se bojí, je to špatně. My všichni se strašně bojíme, i ve
škole. Je třeba říkat věci hezkým způsobem a s
úsměvem a dbát, aby to bylo v zápise.  Říct to s
úsměvem a laskavě, ale říct to. Říct to, ale přitom být
mírnou bytostí.  Toto je třeba se učit." uvedla ve své
přednášce profesorka Hogenová.

PŘEDNÁŠKY
PO OBA DNY VYSTOUPILA ŘADA ZAJÍMAVÝCH LEKTORŮ

2. Tvorba kultúry učiacejsa organizácie
 
Druhou přednášku měli hosté ze Slovenska doc. PhDr.
Viktória Dolinská, PhD. a doc. PhDr. Anna Zelenková,
PhD.

Přednáška poukazovala na důležitost rozvíjení
interkulturních kompetencí vysokoškolských 

PROFESORKA ANNA
HOGENOVÁ ZAHÁJILA

KONFERENCI SVOJI
PŘEDNÁŠKOU TÁZÁNÍ JE

ZÁKLAD DOBRÉHO
UČENÍ 

POZVÁNÍ NA KONFERENCI
PŘIJALI TAKÉ HOSTÉ ZE
SLOVENSKA  VIKTÓRIA

DOLINSKÁ A ANNA
ZELENKOVÁ
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4. Mediální gramotnost a kritické myšlení
 
Páteční ráno bylo zahájeno přednáškou Bc. Silvie
Lauder z Respektu a Petra Nutila
z www.manipulatori.cz.

Toto téma je aktuální v celé společnosti. Přednášející
přiblížili práci novinářů s fakty, jejich získávání a
ověřování a rovněž nastínili globální tlaky i to, jak lze
snadno v on-line době s informacemi manipulovat.

„V rámci 2. ročníku jsme hledali odpovědi na
otázku: "Co to znamená (se) učit spolu?".

Smyslem konference bylo setkání a společné
učení pedagogů, odborníků, rodičů a dalších, koho

téma zajímá. V průběhu jsme společně s lektory
přednášek a workshopů vytvářeli příležitosti pro

výměnu nápadů, myšlenek i tvorbu společných
strategií při plnění kooperativních úkolů. Věříme,

že jsme naším společným úsilím přispěli
k naplňování citátu J. A. Komenského:

„Posláním od začátku do konce budiž hledati
a nalézati způsob, který by umožnil, aby učitelé

méně učili, žáci se však více naučili, aby ve
školách neměl místa křik, pocit ošklivosti,

vědomí marné práce.“

Mgr. Jana Stejskalová,
garantka odborného programu a moderátorka

„Co se mi líbilo na druhém ročníku konference?
Zaujalo mě, v jaké šíři bylo pojaté téma Kariérové
poradenství. Z vystoupení lektorek jsem si
poznamenal, že by kariérové poradenství mělo být
skupinovou záležitostí a není třeba jen
nastavovat cíle, ale také řešit cestu. Čtenářství
je mi blízké a samotná dílna byla příjemná 
a inspirující. Jóga smíchu – vděčné téma,
bezvadně nabídnuté. Beru ji jako dobrý nápad, co
si objednat pro naši sborovnu. Potřebovali
bychom to. Organizace akce se mi zdála
bezchybná, nevím, kde jste vzali tolik lidí, kteří
se točili kolem všeho dění. ZUŠ krásně doplňovaly
program. České školství potřebuje změnit 
a nepomůže jen to, že do škol přijde víc peněz.
Dát víc peněz učitelům je chvályhodné, ale jenom
to neposune školy kupředu. Musí se změnit
mnoho věcí, konference podobné té broumovské
by tomu měly napomoci.“

Mgr. Vladimír Honzů, 
ředitel ZŠ Plhov - Náchod

SILVIE LAUDER A PETR NUTIL
HOVOŘILI NA TÉMA MEDIÁLNÍ
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Během workshopu předvedli zástupci z Dánska a Velké
Británie pedagogům praktické ukázky rozsáhlých
možností pro kvalitní a zábavnou výuku. „Jako učitel
můžete se svými žáky sdílet širokou paletu hudebních
aktivit probíraných ve výuce a děti tak mohou pracovat
na zadaných úkolech zábavnou formou i ze svých
domovů. Je zde i část obsahující materiály, dokumentaci
a videa pro práci s  dětmi se speciálními vzdělávacími
potřebami,“ říká Lubor Bořek, DiS., ředitel ZUŠ Police
nad Metují.

V   každém kraji budou také v  rámci Dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků probíhat semináře pod
hlavičkou NPI ČR k  bližšímu seznámení učitelů
s  platformou Charanga. Závěrečná konference projektu
Charanga proběhla 26.  února 2020 na Krajském úřadě
v  Hradci Králové. Připravuje se česká verze programu,
více se dozvíte na www.charanga.cz.

Během dvou dnů si mohli účastníci vyzkoušet v praxi
inovativní vzdělávací metody a nástroje. Co všechno se
ve workshopech řešilo a jak se líbily účastníkům, se
dočtete dále.

1. CHARANGA - moderní nástroj v rukou
kreativního pedagoga

Lubor Bořek, DiS. a Mark Burke, A.R.C.M.

Charanga je nová digitální platforma projektu MECLA,
jejímž cílem je podpora práce učitelů hudební výchovy
na ZŠ a hudební nauky na ZUŠ. Představuje skvělý
způsob, jak vytvářet vlastní interaktivní výukové
materiály a lekce. Ty je možné následně sdílet s
ostatními učiteli ve škole i se žáky. Najdete zde
kreativní aplikace, poslechové centrum, studijní plán,
hudební hry, improvizaci, komponování a mnoho
dalšího.

WORKSHOPY 

LUBOR BOŘEK
PŘEDSTAVUJE NA

WOKSHOPU S KOLEGY Z
DÁNSKA A VELKÉ BRITÁNIE

NÁSTROJ CHARANGA
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3. Kde mám slepou skvrnu?

Mgr. Šárka Vacková a Mgr. Kateřina Mikšovská

Pomocí skládankového učení a jedné z typologií
učebních stylů skupina společně hledala možnosti, co,
jak a proč žákům ve výuce nabízet, aby to odpovídalo
jejich vzdělávacím potřebám. 

„Navrhnu to kolegům jako možnost zpestření výuky.“
„Oceňuji návaznost na ŠVP plány.“
„Neumím si představit práci s IT technikou."
„Určitě by bylo fajn vymyslet školení s  ovládáním
programu učitelům slabším v IT.“ 
„Oslovilo mě otevření nových možností ve výuce.
Nové nápady a inspirace. Čekám na další informace.“

Zpětné vazby od účastníků workshopu:

2. Wanda - nástroj kolegiální podpory

Mgr. Věra Krejčová, Ph.D. a Jana Poche Kargerová

Wanda je metoda skupinové reflexe, která pomáhá
učitelům sdílet problematické situace ze školní praxe.
Vychází z přesvědčení, že učitelé se nejlépe učí od sebe
navzájem ve svém specifickém kontextu. Účastníci si
vyzkoušeli tuto reflektivní metodu a sdíleli různé
učitelské výzvy.

„Budu metodu používat při řešení konfliktů. Líbila se
mi práce ve skupině a různé perspektivy.“ 
„Neumím si představit „Wandu“ praktikovat ve
větším množství lidí. Ale je to zajímavé a praktické."
„Zkusím o tom promluvit s kolegy a nadchnout je.“

Zpětná vazba od účastníků workshopu: 
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NEJMLADŠÍ ÚČASTNICE
KONFERENCE NA

WORKSHOPU "WANDA -
NÁSTROJ KOLEGIÁLNÍ

PODPORY" 

WORKSHOP ŠÁRKY VACKOVÉ 
A KATEŘINY MIKŠOVSKÉ  "KDE

MÁM SLEPOU SKVRNU?"

„Oslovilo mě skládankové učení. Budu metodu
používat v dějepise a etické výchově. Dalo mi to jiný
pohled na pocity žáků dle typu.“
„Dalo mi to rychlý pohled na MBM typologii se
zaměřením na učební styly. Ráda bych typologii
využila při práci s vlastními dětmi. Přečtu si knihu
„Nejsou stejní“, kterou mám doma.“

Zpětná vazba účastníků workshopu:

4. Jak pochopit nevhodné chování žáka?

PhDr. Jindra Vondroušová, Ph.D. a  Mgr. Radka
Skorunková, Ph.D.

Účastníci workshopu se seznámili s cíli, k jakým směřují
žáci svým nevhodným chováním. Identifikace těchto cílů
pomáhá učitelům volit adekvátní reakce na nevhodné
chování žáků.







„Příčina chování není totéž co cíl chování.“
„Rizika: málo času, hodně dětí s  problematickým
chováním.“
„Podívám se na situace očima dítěte. Budu informace
sdílet s  kolegy a zkusím aplikovat získané poznatky.
Předpokládám, že vše půjde aplikovat.“

Zpětná vazba účastníků workshopu:

 

5. Vzájemné učení - forma kariérového
poradenství 

Silvie Pýchová a Mgr. Dorota Madziová

Na workshopu byly použity ukázky kariérového
poradenství, které jsou založeny na vrstevnické podpoře
a reflexe účastníků. Diskutovalo se s účastníky o
potenciálu kariérového poradenství pro vzájemné učení
žáků ve škole.

„Podpořilo mě to v tom, jak by to mělo být správně –
s laskavým přístupem.“ 
„Jak s  tím v  praxi naložím? Budu autentická a
upřímná. A hlavně to propagovat.“ 
„Oslovilo mě téma práce s  kartami. Uvědomila jsem
si důležitost naplnění obsahem u jedné z profesí.“

Zpětná vazba účastníků workshopu: 

6. Čtenářství jako základ celoživotního učení

Mgr. Barbara Pospíšilová a Mgr. Kateřina Adami

Na workshopu se účastníci ocitli v roli čtenáře skrze
sebepoznávací prožitek. Hledali cesty, jak mohou vlastní
čtenářství využít při vytváření příležitostí pro
sebepoznávání žáků na 1. i 2. stupni s cílem kultivovat
jejich čtenářské dovednosti a rozšiřovat jejich čtenářská
teritoria.

„Ukázalo mi to strategii a návody na aktivity k využití
v  rámci čtenářských dílen. Práci s  čtenářskými
zápisníky, které rozvíjejí vztah ke čtenářství.“
„Přineslo mi to nové nápady, aktivity a rozhodně to
vyzkouším se svými žáky. Je to inspirace do výuky.“

Zpětná vazba účastníků workshopu:
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JAK POCHOPIT NEVHODNÉ
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SKORUNKOVÉ A JINDRY
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A DOROTA MADZIOVÁ
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7. Jóga smíchu - aktivační prostředek

MgA. Petr Vrběcký a Ing. David Zahradník

Workshop vychází z fenoménu smíchu, jako
komunikačního a socializačního prostředku a rovněž
pracuje s jeho významnou zdravotně regenerační
schopností. Využívá pohybových a jogínských technik k
uvolnění organizmu a k nastartování jeho regeneračních
schopností. Velmi významnou složkou je vzájemné
poznání mezi účastníky workshopu při společné práci.

 
 

„Nic lepšího jsem v  životě nezkusila. Atmosféra byla
ohromující.“
„Ideální metody na uvolnění, odstranění bariér,
stresu, nepohody a poznání kolegů.“
„Nevím, jak to přesně do hodiny se žáky zavést.
Chtělo by to ještě jednou zopakovat seminář nebo
přenést přímo k nám do školy.“

Zpětná vazba účastníků workshopu: 

8. Hodiny vaření, které nejsou jen zaplácnutím
díry v rozvrhu

Mgr. et Mgr. Zdeňka Trummová a Ing. Alena Jaborová

V první části programu byli účastníci seznámeni s tím,
jak vést hodiny vaření s ohledem na zdravý životní styl a
přitom chutně a se zapojením všech žáků. Vyučujícím
bylo představeno několik modelových příkladů vedení
hodin/kroužků vaření, které se v praxi osvědčují. V
praktické části programu sestavili účastníci vlastní
hodinu vaření. V závěrečné části byly představeny zdroje
inspirace a proběhla diskuze nad problematickými
situacemi hodin vaření a jejich řešení.

„Rozšířila jsem si povědomí o vaření a ochutnala
konkrétní suroviny.“ 
„Ráda bych povzbudila svoje děti,aby se o jídlo a
vaření více zajímaly. A ředitele v tom, aby to zkusili
udělat jinak.“

Zpětná vazba účastníků workshopu: 

9. Lze přežít 21.století bez umění kooperace? 

Mgr. Kamila Zemanová Stieberová a  Mgr. Petra
Keprtová

Jak děti vést a podporovat v kooperativních
dovednostech. Na vlastní kůži si účastníci mohli
vyzkoušet a vyhodnotit, jak jste na tom vy v těchto
dovednostech, když máte být platným členem týmu.
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NA JÓZE SMÍCHU PETRA
VRBĚCKÉHO A DAVIDA

ZAHRADNÍKA BYLO JAK JINAK
NEŽ VESELO
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HODINÁCH VAŘENÍ

VEDLY ZDEŇKA
TRUMMOVÁ 

A ALENA JABOROVÁ



„Líbila se mi zážitková forma.
„Budu používat rozlišování efektivní kooperace od
neefektivní.“
„Pokusím se zavádět jednoduché činnosti a učit se
s dětmi kooperaci.“

Zpětná vazba účastníků workshopu:

 

10. Spolu, zábavně a chytře za vzděláním

Martina Špringrová, DiS. a Lenka Grimová

Ukázka varianty skupinové činnosti a vzájemné
spolupráce při vzdělávání.

„Byl to kreativní a inovativní přístup k  informacím.
Přijdeme se podívat do muzea.“
„Potěšilo mě to. Oslovily mě krásné nápady.“
„Zkusím učení prožitkem a příjemným zkoumáním.“

Zpětná vazba účastníků workshopu:

„To byla akce! 
Dodneška z toho žiju!“

Ing. Alena Jaborová,
lektorka workshopu a

organizátorka 
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DOPROVODNÝ PROGRAM 

„Vystoupení žáků základních uměleckých škol na pedagogické konferenci mělo z mého pohledu dva hlavní cíle. Za
prvé přispět k intenzivnějšímu prožívání společenství lidí podobně zapálených pro věc a k plnějšímu vnímání témat
konference v čele s tématem hlavním - co to znamená (se) učit spolu. Umění totiž člověk vnímá svými smysly s
širokým zapojením emocí. A emoce mají podstatný vliv na úspěch učení (se). Tak jako hudební nástroj je třeba
před nácvikem i před vystoupením dobře naladit, tak také člověk potřebuje správné vyladění. A to dobré umění umí.
Pokud navíc jsou uměleckými aktéry děti, dává to nám dospělým energii k zvládání vlastního života. 

Druhým cílem uměleckých vystoupení ZUŠ Náchodského regionu bylo prezentovat základní umělecké vzdělávání jako
nedílnou a nezastupitelnou součást našeho vzdělávacího systému. Ono se totiž v odborných i politických debatách k
problémům českého vzdělávacího systému o základním uměleckém vzdělávání moc nemluví. Kapitoly v nejrůznějších
strategických dokumentech věnované tomuto typu vzdělávání jsou obvykle stručné, vzdělávání v základní škole je ve
školském zákonu věnováno 28 paragrafů, základnímu uměleckému vzdělávání jeden jediný. Troufám si neskromně
tvrdit, že je tomu tak proto, že ZUŠ odvádějí kvalitní práci. A to je potřeba zdůrazňovat. 

Kolegové a kolegyně, kteří vedli jednotlivé soubory, zajistili, aby žáci byli vždy včas připraveni, výtvarníci s
předstihem instalovali v prostorách kláštera a Dřevníku výtvarné práce. Na mne už pak zbylo jen být připraven,
kdyby se objevil nějaký nečekaný problém, a samozřejmě po vystoupeních účinkujícím poděkovat. Ale v děkování
jsem nebyl sám, účastníci konference děkovali potleskem i slovem. A taky úsměvem, který většině účastníků vydržel
po celou dobu konference. Ze všech rozhovorů, které jsem vedl nebo i jen zaslechl, plynulo, že oba cíle uvedené
zkraje tohoto ohlédnutí za konferencí byly splněny. 

A co bych na kulturním programu konference ocenil nejvíce? Vystoupení byla skvělá včetně výtvarné části, ale za
největší úspěch považuji, že kulturní program vytvořil celek, jakýsi rámec nebo pozadí, díky kterému konference
dostala další rozměr.“

PhDr. Josef Vlach, DiS.,
garant doprovodného programu konference a ředitel ZUŠ Hronov

Jedinečný doprovodný program zajistili žáci ze
základních uměleckých škol z Police nad Metují,
Hronova, Náchoda, Nového Města nad Metují,
Červeného Kostelce a Broumova. Vystoupily dechové
orchestry, taneční soubory, kytaristi, akordeonový
orchestr a swingová formace PRIMA Jazz Band. 

Stejně jako v předchozím ročníku se o výzdobu prostor
kláštera postaraly výtvarné obory jednotlivých ZUŠ.
Celou organizaci doprovodného programu zajistil ředitel
ZUŠ Hronov PhDr. Josef Vlach, DiS.
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V rámci konference proběhl i křest pracovních karet
Silvie Pýchové a Doroty Madziové v rámci tématu
kariérového poradenství. Jedná se o sadu jednoduchých
karet, na nichž jsou uvedeny názvy 58 povolání.

Lektoři obdrželi knihu Petra Daniše Tajemství školy za
školou, která inspiruje k učení venku v přírodě, což
zlepšuje vzdělávací výsledky, motivaci a chování žáků.
Kniha ukazuje přínosy, fakta o učení venku u nás a ve
světě, překážky, které tomu brání, a příležitosti, které
mohou inspirovat.

Opomenout nesmíme ani různé drobnosti, za kterými,
ačkoliv se to někdy nezdá, stojí opět mnoho práce a úsilí
nejen členů organizačního týmu a které po celou dobu
doprovázely a zpestřovaly účastníkům průběh
konference.
 
Každý z účastníků obdržel při příchodu papírovou tašku,
kde kromě tradičního bloku a tužky na důležité
poznámky z přednášek našel například i pohled
s obrázkem od ilustrátorky Karolíny Černohousové
malovaný speciálně pro naši konferenci. A také
inspirační letáček pro pedagogy s motivačními citáty,
návody a tipy, jak zvladnout podzim ve škole. 

NĚCO NAVÍC PRO ÚČASTNÍKY

MAMOKUK, KARIMATKY 
I KARITAŤKY SKLIDILY U ÚČASTNÍKŮ

KONFERENCE VELKÝ ÚSPĚCH

DALŠÍ DROBNOSTI, KTERÉ ZPESTŘOVALY KONFERENCI
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"Na druhý ročník konference 
jsem se velice těšila a kromě 
role moderátorské jsem se také 
ráda ujala vymýšlení a realizace 
dalšího doprovodného programu, který 
měl za úkol zpestřovat účastníkům
konferenci. Představila jsem zde
MAMOKUK - Malou Mobilní Kufříkovou
Knihovnu, která je určena pedagogům 
v mateřských školách a obsahuje řadu
vzdělávacích knih, časopisy a různé
zajímavosti, které mají obohatit, vzdělávat 
a bavit. MAMOKUK lze zapůjčit v kanceláři
MAP ve Velkém Poříčí. Pro workshopy Jógy
smíchu jsem připravila Karimatky a Karitaťky
jako ekologickou variantu cvičících podložek 
a protože jsem při své práci zvyklá být velmi
kreativní a u tvoření relaxuji, navrhla jsem 
i kartonové fotokoutky a fotopanely, které
zdobily Dřevník a sloužily účastníkům pro
rychlé focení z Instaxu."

Mgr. Michaela Trejtnarová,
garantka dalšího doprovodného programu 
a moderátorka
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Další poděkování patří Střední škole gastronomie a
služeb z  Teplic nad Metují. V době konference se
neuvěřitelných 47 žáků a  Mgr. Radka Mikundová s
kolegyněmi starali o veškeré občerstvení pro účastníky
včetně obědů a večerního rautu. Žáci tak mohli po oba
dny prezentovat své dovednosti a kulinářské umění.

K  výbornému občerstvení patří i osvěžující pití, o které
se stejně jako na předchozím ročníku postarala
společnost Pro Charitu s.r.o. se svými přírodní sirupy a
bylinkovo-ovocnými limonádami Camellus. Sirupy
z  Červeného Kostelce, jež jsou nositelem značky
Regionální produkt Kladské pomezí. Převážně jsou
vyráběny z  vlastnoručně vypěstovaných bylinek a na
jejich výrobě se podílejí zdravotně znevýhodnění
zaměstnanci.

Podporu v  kultivovaném stravování nám zajistil i pan
Marek Hanzl ze společnosti Wimex s.r.o. tím, že nám
poskytl jednorázové kompostovatelné nádobí.

Velký kus pozitivní atmosféry naší konferenci dodal
magický areál kláštera Broumov a tak děkujeme všem
jeho zaměstnancům a spolupracovníkům v čele s panem
Alešem Freiwaldem. Díky ochotě týmu spolupracovnic
v  Domě hostů se nám podařilo všechny ubytovat
v  klášterních celách a zajistit tak účastníkům pěkný
zážitek.

Kromě čtyř hlavních partnerů, kteří společně konferenci
uspořádali, svoji pomoc nabídly i další subjekty, kterým
rovněž patří velké poděkování. 

Jedním z nich je například Muzeum papírových modelů
z Police nad Metují, které o letních prázdninách zapojilo
studenty do výroby barevných papírových tužek. Slepili
jich kolem 550 kusů v  celkem pěti barvách. Na
konferenci pak spolupracovník muzea PhDr. Luděk
Vajner představil modely hradů jako prvky do výuky. Za
skvělou spolupráci při celé koordinaci patří poděkování
Mgr. Martině Frydrychové.

Díky časopisu ABC si mohli všichni účastníci odnést
několik čísel tohoto legendárního časopisu pro tvoření
při výuce. V  zářijovém čísle tohoto periodika vyšla
papírová tužka ke složení s informací o naší konferenci.

NEBYLI JSME NA TO SAMI

PŘÍRODNÍ SIRUPY
CAMELLUS 

SVOJI POMOC NABÍDLY I DALŠÍ SUBJEKTY

WIMEX S.R.O.
VĚNOVAL

JEDNORÁZOVÉ BIO
NÁDOBÍ
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konference byla připravena pro 200 pedagogů,
rodičů a zájemců o vzdělávání

přijelo 28 lektorů 

proběhlo 5 přednášek  a 16 workshopů 

vystoupilo 128 žáků ze 6 ZUŠ

o organizaci se staralo 26 nadšenců 

o občerstvení se po celou dobu staralo 47
studentů a 3 pedagogové

za oba dva dny se na akci vystřídalo 367 osob

Děkujeme všem, kteří nás podpořili ať už svojí
spoluprací, svými službami, morálně nebo jakkoli jinak.
Děkujeme i všem účastníkům za zpětné vazby, které
nás opět o něco posunuly vpřed a budeme se na vás
těšit na konferenci Učení pro život v září 2021.

KONFERENCE 2019 
V ČÍSLECH
ZAJÍMAVOSTI Z KONFERENCE UČENÍ PRO ŽIVOT

Druhý konferenční den vyšla nad zahradami kláštera
duha.

Plní se sen ideovým tvůrkyním konceptu Ladě
Nevečeřalové a Evě Urešové o síťování a propojení
inspirativních lidí v našem regionu.

Videa z akce natočil žák Nikolas Letzel pod vedením
pedagoga Vladimíra Berana ze ZUŠ Police nad Metují
a můžete je vidět na Youtube kanálu MAS Stolové
hory.

Fotky ve čtvrtek pořídil Jan Záliš a v pátek Eva
Urešová. Najde je na Facebooku – Rozvoj vzdělávání
na Náchodsku – MAP 2.

Děkujeme technikům a zvukařům akce Tomáši
Valáškovi a Karlu Turkovi za plynulý průběh
a předvídavost.

A co možná ještě o naší konferenci nevíte?
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Rozvoj vzdělávání na Náchodsku - MAP 2
MAS Stolové hory, z. s.
www.mas-stolovehory.cz

Místní akční plán rozvoje vzdělávání II - ORP Jaroměř
a Rozvoj vzdělávání na Náchodsku - MAP 2
MAS Mezi Úpou a Metují, z.s.
www.masmum.cz

Místní akční plán vzdělávání na Broumovsku II
MAS Broumovsko+, z. s.
www.mas.broumovsko.cz

KAP Královéhradeckého kraje
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
www.kr-kralovehradecky.cz

www.konference-broumov.webnode.cz
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Termín vydání: srpen 2020

K O N F E R E N C E  U Č E N Í  P R O  Ž I V O T  2 0 1 9


