
Zahrádky u České Lípy  

31.8.2020 a 7.9.2020 



Evaluace akce 2019:  

sdílení zkušeností ředitelů malotřídních škol – 

využitelnost sdílených poznatků 

Před zpracováním vyplněných dotazníků 

Aktivity PS: 

zdroje finančních prostředků, vyhodnocování aktivit a 

akcí PS 

Termín příštího setkání: 

Čtvrtek 24.9.2020 v Zahrádkách 

 

 



Evaluace akce:  

Workshop Jak udělat školní časopis?  (6/2019) 

Dotazníkové šetření / pedagogové ZŠ, odpověď 5/6 

Pozitiva: přínos, zajímavé téma, zájem dětí 

Negativa: chybí společný výstup, malá časová dotace 

Aktivity PS: 

 Vrstevnické vzdělávání  

Termín příštího setkání: 

Pondělí 21.9.2020 ZŠ Lada Česká Lípa 

 



Evaluace akce: 

Hello Smart – matematika pro pedagogy (1/2019) 

 Dotazníkové šetření / pedagogové ZŠ, odpověď 7/13 

 Pozitiva: zavedení LAB do výuky, inspirace i do ostatních 

předmětů vedle Ma 

 Negativa: ne vždy mají žáci ve třídách vybavení, pedagog 

zařazuje nejčastěji 1x do měsíce 

Aktivity PS: 

 Navazující seminář/webinář Hello smart/ reg. kolo SUDOKU v r. 

21 

Termín příštího setkání: 

 Úterý 15.9.2020 ZŠ náměstí Nový Bor 

 

 

 



Evaluace akce: 

 Autismus – charakteristika dětí s PAS a jejich zohlednění v předškolním 

zařízení pro pedagogy předškolních zařízení (5/2019) 

 Dotazníkové šetření / pedagogové, odpověď 19/22 

 Pozitiva: praktičnost, zkušenosti lektorek, praktické videoukázky, pomůcky 

Aktivity PS: 

 Semináře pro pedagogy a rodiče – Velký vůz Sever 

 Porozumět světu a sobě – 8.9.2020 Navrátilův sál v Novém Boru 

 Hyperaktivní a nepozorný předškolák – 6.10.2020 Centrum Líp a spolu, ČL 

 

 Tvorba informačního letáku/plakátu – ROZCESTNÍK sociálních služeb a podpory 

pro školy i rodiče 

Termín příštího setkání: 

 Úterý 8.9.2020, Centrum pěstounské péče Česká Lípa 

 

 

 

 

 









Evaluace akce: 

 konference Erasmus + (11/2019), dotazníkové šetření, 20 

odpovědí 

Očekávání – co to je, návod, sdílení zkušeností 

 Výstup – zvýšení motivace a dovedností pro podání žádosti 

 Ve školách chybí – motivace pedagogů, rodilý mluvčí, odb. 

setkání 

Aktivity PS: 

 Rodilá mluvčí Karen ve školách / výuka AJ on-line pro pedagogy / 

sdílení zkušeností s výukou CZJ 

Termín příštího setkání: 

 čtvrtek 17. 9. 2020 od 16:00 hodin. 

 



Evaluace akce: 

Geopark Ralsko - vyhodnocení úspěšnosti / efektivity 

EVVO programů/ rok 2019 

 Dotazníkové šetření/ ZŠ, MŠ, odpověď 10 ZŠ/MŠ 

 Pozitiva: vhodná forma výuky zážitkem pro děti a žáky, 

otevření evvo témat a přiblížení úměrně věku a 

porozumění, celkový pozitivní dopad na rozvoj a vnímání 

dětí a žáků o přírodě na příkladech kolem nás 

Aktivity PS: 

 Seminář Učíme se venku – 5.10.2020 9-15hod DDM 

Smetanka NB  

Termín příštího setkání: 

Úterý 29.9.2020, MŠ Sovička Česká Lípa 
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Evaluace akce: 

 Vex IQ Cup přehlídka – robotika (5/19) 

 Dotazníkové šetření / pedagogové, odpověď 7/7 

 Pozitiva: motivace pro aktivizaci žáků, zapojování 

moderních technologií/robotiky do výuky, zájem o další 

setkávání a propojování, zájem o porovnávání znalostí a 

dovedností formou soutěží 

Aktivity PS: 

 Regionální kolo VEX IQ CUP – podzim 2020 

 Smart inspirace pro pedagogy – praktické ukázky IT tematických 

učeben 

 Hravé učení – seminář pro MŠ, podzim 2020 

Termín příštího setkání: 

 Úterý 15.9.2020, ZŠ náměstí, Nový Bor 

 



Evaluace akce: 

 Konference Právo, děti, kriminalita (4/2019) 

 Dotazníkové šetření/pedagogové, odpověď 21 

 Pozitiva: odbornost přednášejících, jejich osobní zkušenost s řešením 

kriminality dětí a mládeže, propojení a vazba lektorů do škol/třídních 

kolektivů 

 Negativa: místo konání/ Jiráskovo divadlo 

Aktivity PS: 

 Rozhovor PhDr. Zdeňka Průchová – téma výchovy, pro školy, ke zveřejnění  

 DRAKOUŠ – nově i v České Lípě – spolupráce s DDM Smetanka – zima 20/21 

 Konference Právo*děti*kriminalita III – 5.3.2021, KD Krystal Česká Lípa 

Termín příštího setkání: 

 Čtvrtek 24.9.2020, SPŠ Česká Lípa 

 

 



Evaluace akce: 

 Malotřídky – Sloupský tyjátr – v přípravě 
 ZUŠ – Flautoškolka (5/2019) 

 Dotazníkové šetření/pedagogové, odpověď 10/10 

 Pozitiva: nová metodika výuky hry na flétnu pro 

pedagogy, nová inspirace, konkrétní návod 

 Negativa: nízký počet zúčastněných proti předpokladu 

Aktivity PS: 

 Malý umělec – předpoklad pokračování na podzim  

 Newsletter o chystaných aktivitách v regionech ZUŠ 

Termín příštího setkání: 

 Středa 23.9.2020, ZUŠ Žandov 



 Informace k PS a jejich 

aktivitám poskytuje 

 Milena Nováková, odborný 

manažer MAP 

 novakova@lagpodralsko.com 

 tel. 775 095 751 

http://map-cl-nb.cz/pracovni-

skupiny/ 

 

 Informace k akcím poskytuje a 

přihlášky přijímá 

 Lada Čmugrová, koordinátor, 

odborný manažer MAP 

 cmugrova@lagpodralsko.com 

 Tel. 775 095 752 

 http://map-cl-nb.cz/kalendar-

akci/ 
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