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Příběh malé studánky
„M
MAPování“ a další
Zážitk
kový kurz první pomoci
pro ředittelky MŠ
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Střípky z Dolnobřežanska

Úvodní slovo
Vážení čtenáři,
zima utekla jako voda a než se sešel měsíc s měsícem, držíte v ruce další číslo
našeho občasníku. Do plánovaného termínu vydání přišly Velikonoce a další svátky, a tak tentokráte vycházíme až v květnu. Za uplynulých šest měsíců jsme stihli
vyhlásit čtyři výzvy k předkládání žádostí
o dotaci v rámci realizace strategie rozvoje
území MAS Dolnobřežansko, vybrali jsme
projekty, které podpoříme v rámci dalšího
ročníku Programu na podporu regionálních aktivit, a začali realizovat vzdělávací
projekt MAP II pro území ORP Černošice.

Náš pracovní tým posílily dvě nové kolegyně (logopedka a psycholožka), které jsou
k dispozici našim mateřským a základním
školám. Vzdělávání se stalo hlavním tématem začátku letošního roku, a to nejen
z pohledu aktivit projektu MAP, o kterých
píší kolegyně Hanka a Renata, ale i díky
výzvě č. 6 IROP – Vzdělávání a poznání,
kde se sešly tři krásné projekty na podporu
technického vybavení našich škol. O tom,
že zkrátka nepřijdou ani naši podnikatelé,
zemědělci, starostové, neziskovky a další se dočtete na následujících stránkách.
Přeji pěkné čtení.
Monika Neužilová

Představujeme naše partnery
Tentokrát nás cesta po území naší MAS zavede do dvou obcí, které patří mezi nejmenší v našem území, a to do Ohrobce
a Okrouhla.

Obec Ohrobec
Obec OHROBEC tvoří
příměstskou oblast na
jihovýchod od hranic
Prahy. Leží v nadmořské
výšce 355 m a rozkládá se na ploše 434 ha.
Severní část katastru hraničí s k. ú. Dolní Břežany-Lhota. Východní část sousedí
s k. ú. Libeř (Libeň). Na jihu hraničí s k. ú.
Zvole u Prahy. Poblíž obce západním směrem je přírodní rezervace „Zvolská homole“ s chráněnými živočišnými a rostlinnými
druhy a krásným výhledem na řeku Vltavu
od Vraného po Zbraslav.
Obec byla založena v období tzv. kolonizace za vlády Přemysla Otakara II., kdy
se zde započalo s odlesňováním. Nejstarší písemnou zmínkou o Ohrobci nacházíme v listině Karla IV. z roku 1356, kterou
potvrzuje smlouvu mezi Henslem Menharttovým, pražským měšťanem, a biskupem triburierienským o úroky ze vsi Zvole, Ohrobec a Břežany. Již ve 14. století je
doložena hospoda na Jarově, která patřila Zvoli a Ohrobci, původně zvaná Rajov.
Roku 1917 byl do Ohrobce zaveden elek-

trický proud. 5. dubna 1919 žádá obecní
zastupitelstvo ministerstvo vnitra ustanovit Ohrobec samostatnou obcí, neboť
dosud patřila pod politickou obec Zvole.
3. dubna 1922 došlo k rozdělení Ohrobce
a Zvole. V roce 1921 proběhlo sčítání lidu
– 34 popisných čísel, 220 obyvatel.
Od roku 1993 se obec Ohrobec začala rychle rozvíjet s ročním nárůstem
cca 15 rodinných domů. V osadě Károv,
která je součástí obce Ohrobec, je zhruba
400 chat, které se postupně mění na domy
k trvalému bydlení. Z 230 trvale hlášených
obyvatel v roce 1993 vzrostl jejich počet
k 1. 1. 2014 na 1195. Skutečně bydlících
obyvatel je zhruba o třetinu více. Obec
vlastní hospodářskou usedlost, kterou

OHROBEC

OKROUHLO

využívá jako technické zázemí a prostor
pro kulturní účely.

Obec Okrouhlo
Okrouhlo se nachází ve Středočeském
kraji, okrese Praha-západ, 10 km jižně od
Prahy. Územní katastr obce má rozlohu
831 ha. K obci patří osada Zahořany. Od
roku 1867 je Okrouhlo společně se Zahořany samostatnou katastrální obcí. Územím protéká přírodně cenný Zahořanský
potok s mnoha dalšími přítoky. Nad vsí
se vypíná 376 m vysoký vrch Varta. Jeho
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svahy bývaly obdělávány terasovitým
způsobem, vršek se sporou trávou a vřesem byl původně holý, po roce 1963 byl
osazován černými borovicemi a smíšeným lesem. Zhruba 1,5 km jihozápadně
od Varty je nejvyšší místo katastru - vrch
Libřice (377 m n. m.).
Vznik Okrouhla není časově přesně doložen. První zmínky o obci najdeme v listině kláštera sv. Jiří v Praze z roku 1228
a praví se v ní, že Okrouhlo „odedávna“
patřilo klášteru sv. Jana Křtitele na Ostrově u Davle založenému r. 999. Stejně
tak není jasný ani původ názvu Okrouhlo.
Jedno z vyprávění říká, že Okrouhlo byla

uhlířská vesnice. V nedalekém městě Jílovém u Prahy, proslaveném nejbohatším
nalezištěm zlata v České republice, bylo
po těžbě potřeba uhlí k jeho tavení. Milíře,
které se tu stavěly, byly okrouhlé, odtud
by tedy mohla mít naše vesnice jméno.
Druhá z legend praví, že původní název
Wokrouhlow je odvozen od tzv. „okruhování“ dřeva, které se používalo k opírání
šachet.
Okrouhlo je součástí přírodního parku
Střed Čech. Krajina si zde stále udržuje
svoji přírodní a estetickou hodnotu, proto
je tato oblast vhodná jak pro pěší turistiku, tak cykloturistiku. Územím obce pro-

chází dvě turistické trasy – žlutá z Libně do Davle a modrá z Libře taktéž do
Davle, ta však vede přes Zahořany a lemuje Zahořanský potok, zařazený mezi
pstruhové vody. Zahořanské údolí, kterým se potok klikatí, je známo trampskými chatami, které tu vznikaly už v roce
1919 a postupně se rozrostly na celé osady (např. Hawai, Orlík, Sedm jezů). V zalesněném údolí žije řada chráněných živočichů (mlok skvrnitý, skokan hnědý, výr
velký, ledňáček říční atd.). Okolo potoka
i v bočních údolích jsou stopy po středověkém dolování zlata.
Partneři MAS: SDH Okrouhlo, TJ Okrouhlo.

Příběh malé studánky
Jednoho krásného zimního dne - toho
opravdového zimního s mrazem a sněhovou pokrývkou - jsme na bobech zajeli
poměrně daleko do lesa. Dole v údolí jsme
uviděli něco červeného a při bližším přezkoumání zjistili, že je to plecháček. Došlo
mi, že to asi bude studánka, o které jsem už
párkrát slyšel, ale nikdy jsem ji nemohl najít. Na jaře, hned jak začala rozmrzat půda,
se studánka rozproudila a zalila své koryto
vodou. Jen byla škoda, že tu bylo všechno
zarostlé a zapadané listím a klacky.
Tak jsem začal studánku čistit. Nejen, že
začala lépe odtékat, ale postupně vykouklo zpod nánosů bláta skalnaté dno
a starší betonová hráz. Asi o rok později se objevily dotace MAS Dolnobřežansko
na „zkrášlení“ okolí. Studánka nesplňovala podmínky dotačních programů, ale díky
vstřícnosti MAS Dolnobřežansko jsme se
dohodli na financování její opravy. Byla

zapotřebí nová
hráz (stará byla
prasklá), stříška,
koryto a schody
pro lepší přístup
dolů. Studánka
mívala vodu
vhodnou pro
kojence, a tak ji
čeká také nový
rozbor vody
v laboratoři.
V průběhu podzimu a zimy
jsme nakoupili
materiál a docela zdárně všechno zvládli. Nyní studánka
teče proudem a její okolí se začíná zelenat.
Věřím, že v této podobě ještě dlouho zůstane a že ten, kdo ji navštíví, jí v tom nebude bránit. Naopak budu rád, když jí po-

může třeba vybráním listí z odtoku . Tak
pokud dokážete být tiší, máte chuť a pevné boty, vyrazte na procházku se zastávkou
třeba právě u naší studánky.
Michal Novák

Příběh malé studánky aneb naše setkání s Michalem
Loni na přelomu jara a léta nás oslovil e-mailem pan Novák s tím, že má zájem o dotaci z právě vyhlášené výzvy PRV, zda si s námi může domluvit schůzku. K našemu
velkému překvapení na schůzku přišel tatínek s asi patnáctiletým synem. A tak jsme
se poprvé setkali s Michalem. Nadšeně vyprávěl o studánce, kterou náhodně objevil,
a o kterou se začal starat. Popsal nám i plány na její opravu – zpevnění hrázky, stříška, vyčištění, žlab… Slovo dalo slovo a s Michalem jsme se dohodli, že z vlastních
zdrojů finančně podpoříme její opravu a že se na studánku půjdeme společně podívat.
Po cestě nám Michal vyprávěl nejen o studánce ale i o okolních lesích. Ukázalo se,
že má přírodu opravdu rád.
Jsme moc rádi, že jsme mohli Michalovi s jeho plány pomoci a podpořit ho v ušlechtilé
činnosti. Doufáme, že mu jeho zájem a nadšení vydrží.
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Seminář pedagogiky Franze Ketta
„Aby malé bylo velké“
Je pátek a před námi krásný první jarní víkend. A my se scházíme v 9:00 v Základní
škole Vrané nad Vltavou, abychom se seznámili prostřednictvím semináře „Aby malé
bylo velké“ s pedagogikou F. Ketta. Lektorem
je PhDr. Cyril Havel ze Společnosti pro celistvou, na smysl zaměřenou pedagogiku Franze
Ketta. Tento seminář se nám podařil uspořádat v rámci projektu MAP II ORP Černošice ve
spolupráci MAS Dolnobřežansko a Mateřské
školy Březová-Oleško. Cílem dvoudenního
semináře bylo osvojit si základy této pedagogiky, zaměřené na vztahy ke svému JÁ, k TY
a v neposlední řadě k MY (ke světu) prostřednictvím vlastního prožitku, ztišení, uvědomění si potřeby mít své místo mezi druhými, na
Zemi, být přijímán a umět si uvědomovat jedinečnost sebe i druhých. Z mého pohledu se
toto poznání z dnešní společnosti rychle vytrácí a dotýká se tato skutečnost už i těch
nejmladších – dětí. Proto jsem cítila potřebu
uspořádat tento seminář a otevřít pedagogům novou cestu výchovy a vzdělávání, která
by mohla podpořit návrat k pozitivním vztahům ve společnosti.

A jak se nám to s děvčaty z MAS Dolnobřežansko podařilo? Báječně. O tomto krásném víkendu se nás sešlo celkem 19 pedagogů (14 z MŠ Dolnobřežanska a 5 z jiných
mateřských škol). V pátek jsme mnohé prvně
nahlédly „pod pokličku“ této pedagogiky. Některé z nás se přiznaly, že trochu tápaly, co
to bude, když Cyril pomalu rozkládal barevný
šátek a další barevné šátky rozdával s klid-

vé prvky a příběhy této pedagogiky. Večer za
námi na seminář přijela Mgr. Hanka Švejdová (lektorka, pedagog MŠ, autorka odborných knížek pro pedagogy), která podpořila
seminář svými úžasnými říkadly a písničkami. V sobotu jsme se již vzájemně znali, opadl počáteční ostych, atmosféra semináře byla
velmi přátelská a každý jsme si ze semináře
odnesl to, co jej zaujalo, co by si rád vyzkoušel se svými dětmi ve školce a nebo třeba jen
tak si přijel odpočinout a právě zastavit se,
ztišit se a uvědomit si – Já jsem tu, a Ty jsi
tu a My jsme tu, a zpíváme celému světu…
Na tomto místě bych ráda poděkovala
Mgr. Renatě Hlavešové a Haně Barboříkové z MAS Dolnobřežansko, které zajistily
organizaci semináře, PhDr. Cyrylovi Havlovi a Mgr. Hance Švejdové za lektorování
semináře, Mgr. Daniele Pořízkové za proným pohledem druhým pedagogům. A pak nájem jazykové třídy v ZŠ Vrané nad Vltajsme pochopily. Ztišení, zklidnění, uvědomění, vou a personálu pensionu Kaskáda ve Vraže jsem tu, že vnímám svět okolo sebe… To ném nad Vltavou, který zajistil stravování
přesně ty naše děti v dnešní zrychlené době účastníků semináře.
potřebují… A pak jsme si měli možnost vyIva Valtrová, DiS.
zkoušet a doslova jako děti prožít jednotliMŠ Březová-Oleško

Co je nového v projektu MAP II
Máme za sebou první čtyři měsíce projektu nabité řadou zajímavých aktivit. Z některých vybraných Vám níže nabízíme krátké
medailonky.
Akční plánování na tak velikém území, jako je
to naše (držíme prim v rámci ČR), je velmi ná-

22. 3.– 23. 3. 2019
Vrané nad Vltavou

ročné. Komunikovat se 105 školami, školkami
a ZUŠkami se daří díky skvělé práci tří koordinátorek - Renaty Hlavešové pro regiony Dolnobřežanska, Jílovska, Mníšecka a Černošicka;
Martiny Bláhové pro region zahrnující území MAS Jihozápad (Rudná, Jinočany, Nučice,
Zdroj: ČŠI, 9. 4. 2019

A jaké nejzásadnější faktory ovlivňující vzdělávací výsledky vidí Česká školní inspekce?
1. Pedagogické vedení školy (= ředitel).
2. Spokojenost s povoláním učitele (čím
spokojenější učitel v konkrétní škole,
tím lepší výsledky žáků).
3. Školní klima.
4. Důraz na studijní výsledky žáků (klíčový
je již předškolní věk a podpora rodičů).
5. Profesní rozvoj ředitelů a učitelů.
Hostivice, Jeneč, …) a Moniky Flendrové, která
se stará o území Roztocka a Horoměřicka.
Velice si vážíme vstřícnosti všech paní ředitelek, které jsou do projektu se svými
školami zapojeny. Zvyšování kvality vzdělávání, společné plánování aktivit, které nás posouvají, klade vysoké nároky na
všechny aktéry vzdělávání.
Do konce školního roku bude realizační tým
MAP ve spolupráci s jednotlivými zapojenými školami pracovat na tzv. zjišťování
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potřeb škol. Jsou to pro nás klíčové infor- dagogy, připravovat doplňující volnočasové
mace ze škol, na základě kterých budeme vzdělávací aktivity pro děti a rodiče atd.
moci přesně cílit další podporu. Například
plánovat vhodné vzdělávací aktivity pro pe-

Hned 17. 1. 2019 jsme díky spolupráci
s psárským EDU Pointem a jeho duší
Martinou Běťákovou mohli rodičům nabídnout zajímavé setkání s Miroslavem
Hřebeckým na téma přechodu dětí na
víceletá gymnázia. Jistě aktuální otázka
pro leckteré rodiče. Diskutovalo se o výhodách a záporech, o tom, na co si dát při
výběru školy pozor a mnoho jiného. Rozhodně rodiče odcházeli s plnou hlavou
dalších otázek, které diskuze vzbudila.
V dubnu do psárského EDU Pointu zavítala další zajímavá persona české vzdělávací scény, PhDr. Marek Herman, který
se dlouhodobě zaměřuje na sebepoznání
a výchovu malých dětí do šesti let, a který se velmi zasadil o zrušení zákonné povinnosti přijímat dvouleté děti do mateřských škol. Přes 50 rodičů a pedagogů

si přišlo vyslechnout přednášku na téma
„Pravidla nejsou povidla“.
V únoru se v Dobřichovicích konaly dva interaktivní koncerty pro děti se známým flétnistou Janem Kvapilem a loutnistou Janem
Čižmárem, po kterých následoval dvoudenní
kurz pro učitele hry na zobcovou flétnu.
Další aktivitou, zaměřenou na spolupráci Základních uměleckých škol, je podpora výtvarné regionální soutěže, jejíž téma
je v letošním roce Sport. Výsledky soutěže a práce dětí budou k vidění až do 3. 6.
v Modrém domečku v Dobřichovicích.
V sobotu 15. června zveme všechny příznivce umění na MIX festival do Řevnic.
V Průhonicích se pedagogové z celé
Prahy-západ sešli na velmi zajímavém

Zápisky jednoho slona
Jmenuji se slon Antonín, jsem plyšový maňásek a od ledna poznávám krásy
Vašeho kraje. Moje majitelka, nová logopedka MAS Dolnobřežansko, mě totiž
vozí po školkách, kde spolu provádíme
logopedický screening.
Upřímně, nevím, co by si beze mě Mgr.
Jirsová počala, jelikož jí značně pomáhám svýma velkýma ušima, kterým neujde žádné písmenko ani slovíčko, které

mi děti řeknou. A když přijde nějaké dítě,
které si není jisté, jestli se chce s paní logopedkou vůbec bavit, vložím se do toho
a hned je o čem si povídat. Tahle práce
se mi moc líbí, jelikož s dětmi je velká
legrace.
Třeba když jsme do jedné školky přijeli
hned po skončení divadelního představení. Paní logopedka se příchozí holčičky ptala: „Teda, tak vy jste měli divadlo?“
Holčička (s rozzářeným úsměvem): „Ano!“ –
„A líbilo se ti?“ – (Opět se stejným širokým
úsměvem): „Ano!“ – „A o čem to bylo?“
Stále s nezměněným úsměvem: „Tak to vůbec netuším.“
Co už pro mě není taková zábava, je provádění supervizí a mentoringu paní učitelek. Pro mě to znamená ležet nečinně
v kabelce mé majitelky, zatímco ona vypadá velmi zapáleně, když radí pedagogům, jak mají s dětmi pracovat, aby co
nejlépe v rámci společného programu
podpořily řečový rozvoj dětí. Také obhlí-

Hana Barboříková
Projektová manažerka MAP II ORP Černošice

a poutavém semináři o „Práci se třídou“
pod taktovkou lektorky Michaely Veselé.
Lektorka se neotřelým způsobem věnuje problematice práv a povinností žáků,
rodičů, učitelů a školy. Pedagogové se
mohou těšit ještě na další atraktivní semináře s touto lektorkou, které se uskuteční v květnu a prosinci tohoto roku.
Oblíbené semináře ke školní zralosti s paní
Jiřinou Bednářovou se tentokrát konaly
pro učitele mateřských škol z okolí Dobřichovic během února a března. Třídenní seminář byl zaměřený na pedagogickou diagnostiku a stimulaci předškolních dětí,
měl velký ohlas a už s paní lektorkou připravujeme další termíny na jaro 2020, aby
se dostalo i na další zájemce z Roztocka.
Naše území je velmi veliké a snažíme se
zajistit dostatek příležitostí pro všechny.

O AUTORCE
Mgr. Jana Jirsová od ledna funguje jako
sdílená logopedka v 11 MŠ (Březová-Oleško, Davle, Hradištko, Hvozdnice, Jílové u Prahy, Kamenný Přívoz, Okrouhlo,
Pohoří, Psáry, Slapy, LMŠ Zvole). Rodičům je nabízena bezplatná logopedická depistáž dětí 2× ročně, během níž je
zhodnocena artikulace, motorika mluvidel a grafomotorika. Pedagogům je poskytováno logopedické metodické vedení a podpora. V rámci projektu MAP pro
ORP Černošice II bude sdílený logoped ve
školkách fungovat celkem 37 měsíců.
ží různé pomůcky ve školkách a doporučuje jejich logopedické využití. Nechápu,
k čemu je to potřeba, když nejlepší pomůckou jsem stejně já.
Moc se těším na další návštěvy ve školkách a třeba i s Vašimi dětmi někdy na
viděnou!
slon Antonín
neboli sloník Toník
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MAPování
ování aktivit duben 2019
KDY

CO

1.–30. 4. 2019

Výstava: Nechte mě být, jaká jsem - životní
příběh Anne Frankové

4. 4. 2019

Kavárny (nejen) pro asistenty pedagoga

9. 4. 2019

Setkání s ČŠI ke čtenářské a matematické
gramotnosti

9.–10. 4. 2019

Výjezd ředitelů ZUŠ
„Osobnostní identifikace MBTI“

S KÝM

KDE

PRO KOHO

ZŠ Jílové u Prahy

Děti, žáci, pedagogové
a široká veřejnost

Krajský akční plán

Kavárna U Madony,
Český Brod

Asistenti pedagogů
na MŠ, ZŠ, SŠ

ČŠI a PS pro čtenářskou a
matematickou gramotnost

Český Brod,
Husovo nám. 78

Pedagogové,
realizační tým MAP

Mgr. Jiří Stárek, ředitel
ZUŠ Hostivař

Poděbrady

Ředitelé a zástupci ZUŠ

Mgr. Marek Herman

Psáry

Pedagogové, rodiče,
široká veřejnost

Benešov

Pedagogové MŠ,
EVVO kooordinátoři

Modrý domeček,
Řevnice

Rodiče, žáci, pedagogové,
široká veřejnost

11. 4. 2019

EDU Point Psáry:
Pravidla nejsou povidla

28. 3. 2019

Seminář: Cesta potravin

18. 4. 2019

Beseda s Jiřím Padevětem
Období 1945–1956 ČSSR

24. 4. 2019

Slavnostní vyhlášení vítězů regionální
výtvarné soutěže SPORT

ZUŠ Řevnice

Sál Zámeček, Řevnice

Děti, žáci, veřejnost

Výstava – soutěžní díla regionální výtvarné
soutěže SPORT

ZUŠ Řevnice

ZUŠ Řevnice, Modrý
Domeček

Děti, žáci, veřejnost

Choteč

Ředitelé a zástupci
MŠ/ZŠ

MUDr. Marie Skalská

Plzeň, Hotel Lions

Ředitelé a zástupci ZŠ

Zapojené školy

Zapojené školy

Facilitátoři
jednotlivých škol

25. 4.– 3. 6. 2019
25. 4. 2019

Výjezd ředitelů MŠ/ZŠ
regionu Jihozápad

25.– 26. 4. 2019

Výjezd ředitelů ZŠ
„Aby stres nestresoval“

1. 4.– 31. 5. 2019

Popis potřeb škol – sběr dat na školách

V rámci projektu MAP II ORP Černošice CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009044

Výjezdní zasedání
ředitelek a vedoucích
učitelek MŠ
Ve dnech 27. – 28. 3. proběhlo na našem
území 1. výjezdní zasedání zástupců MŠ,
které se konalo v krásném prostředí Strnadovského mlýna.
Během prvního dne jsme absolvovaly zážitkový seminář se zástupci Asociace dobrovolných záchranářů České republiky. Tento dozvěděly spoustu zajímavých a hlavně pro
seminář byl celodenní a my jsme se na něm nás užitečných věcí. Samy jsme si vyzkoušely záchranu zraněného s tepenným krvácením a otevřenou zlomeninou nohy, další
techniky záchrany jsme měly možnost vyzkoušet na simulované popálenině III. stupně, následovala „záchrana“ při diabetickém
kolapsu a poslední praktické cvičení bylo
nácvik masáže srdce.
Druhý den jsme jely navštívit mateřskou školu v Prosenické Lhotě v blízkosti Sedlčan. Tuto MŠ nám doporučili kolegové z MAS Sedlčansko. Zde jsme byly
mile přivítány paní ředitelkou, která si

pro nás našla čas a připravila posezení
u kávy.

Výjezdní zasedání ředitelek
a vedoucích pedagogů v ZUŠ
Ve dnech 9. - 10. 4. jsme připravily výjezdní zasedání i pro pracovníky v ZUŠ,
tentokrát v krásném prostředí Poděbrad.
V rámci našeho setkání jsme zrealizovaly
seminář s panem Jiřím Stárkem, ředitelem ZUŠ Hostivař a zkušeným pedagogem v oblasti ZUŠ. Téma semináře bylo
„Osobnostní identifikace MBTI“. Bohužel nás ale zradila technika, kterou jsme
pro seminář potřebovali, ale nakonec
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ování aktivit květen 2019
KDY

CO

S KÝM

KDE

PRO KOHO

ZUŠ Řevnice

ZUŠ Řevnice, Modrý
Domeček

Děti, žáci, veřejnost

až do 3. 6. 2019

Výstava – soutěžní díla regionální výtvarné
soutěže SPORT

až do 31. 5. 2019

Popis potřeb škol – sběr dat na školách

Zapojené školy

Zapojené školy

Facilitátoři
jednotlivých škol

Klavíroklání, regionální soutěž žáků hrajících
na klavír

ZUŠ Harmony

Sál ZUŠ Harmony

Žáci různých ZUŠ
v regionu, rodiče, veřejnost

Seminář: Efektivní komunikace s rodiči

Mgr. Michaela Veselá

Český Brod

Pedagogové

9. 5. 2019

Seminář: Infekční a parazitální onemocnění
u dětí předškolního věku

Mgr. Pavlína Miltová

OU Jinočany

Pedagogové MŠ

10. 5. 2019

Region Jihozápad

Starostové regionu

OÚ Zbuzany

Zřizovatelé

13. 5. 2019

Setkání realizačního týmu MAP s OSPOD

15. 5. 2019

Setkání ředitelů MŠ

17. 5. 2019
od 17 hod.

Seminář: Original Play®
Workshop:
Original Play®, důvěra místo strachu
Sebevědomá a otevřená komunikace

2. 5. 2019
6. 5. 2019
8:30 – 16:30

18. – 19.5.2019

21. 5. 2019

Region Český kras Pláně

29. 5. 2019

Setkání ředitelů MŠ

30. 5. 2019

Závěrečné prezentace soutěžních
žákovských týmů – Příběhy našich sousedů

Realizační tým MAP
MŠ Barevný ostrov,
Černošice

Ředitelé MŠ

Fred Donaldson PhD.

Škola da Vinci

Pro veřejnost, rodiče,
pedagogové

Fred Donaldson PhD.

Škola da Vinci

Pro veřejnost, rodiče,
pedagogové

Starostové regionu

OÚ Roblín

Zřizovatelé

MŠ Davle

Ředitelé MŠ

Kino Klub Černošice

Žáci, veřejnost

ZŠ Dobřichovice,
ZŠ Černošice, ZŠ Mníšek
pod Brdy, ZŠ Davle

V rámci projektu MAP II ORP Černošice CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009044

vše dobře dopadlo. Obsahem semináře ředitelka nás provedla celou svou ZUŠ
bylo více témat společných pro všechny a následně jsme si povídali o každodenpřítomné – komunikace s rodiči, s úřa- ních strastech a slastech v ZUŠ.
dy, formy hodnocení, přístup k talentovaným dětem, přínos a podpora soutěží
v ZUŠ a mnoho jiného. I přes prvotní nepříjemnost s technikou byl čas vyměřený
na seminář 100% využit.
Druhý den jsme vyrazili na návštěvu ZUŠ
Poděbrady, kterou jsme měly tentokrát
doporučenou z MAP Český Brod. Paní

Výjezdní zasedání ředitelů,
ředitelek a vedoucích
pedagogů v ZŠ
Na konci dubna 25. - 26. 4. proběhlo zatím poslední výjezdní zasedání, tentokrát s řediteli ZŠ a jejich zástupci v Plzni.
O celodenním semináři s MUDr. Marií Skalskou na aktuální téma „Aby nás
stres nestresoval“ si podrobnosti přečtete příště.

A co ještě
Červen
3. 6. 2019 – Závěrečná prezentace soutěžních
žákovských týmů – Příběhy našich sousedů –
škola da Vinci
5. 6. 2019 – Pracovní skupina – Čtenářská +
matematická gramotnost – ZŠ Mníšek pod Brdy
8. 6. 2019 – Mix festival v Řevnicích tentokrát
na téma „Živly – voda, oheň, vzduch, země“
10. 6. 2019 – Pracovní skupina – Rovné
příležitosti – Jinočany
15. 6. 2019 – Pracovní skupina – Finance
- Jinočany

Srpen
Letní škola 2019

19. 8. 2019
Portfolio pedagoga – Bc. Tereza Novotná
Vědomá stopa (rozvoj grafomotoriky u dětí
předškolního věku) – ak. mal. Anna Matoušková
20. 8. 2019
Artefiletika pro MŠ – Mgr. Simona Žižková
H-MAT – předmatematické představy
21. 8. 2019
Artefiletika pro ZŠ – Mgr. Simona Žižková
CLIL – představení a praktické ukázky výuky
pomocí metody CLIL
Kritické myšlení

Září
19. 9. 2019 – Mgr. Michaela Veselá – Vedení
třídnické hodiny

26.-27. 9. 2019 – Jan Kvapil – Flautoškola

Říjen
17. 10. 2019 – Hravá fyzika pro MŠ
a první stupeň ZŠ – doc. PaedDr. Jana
Škrabánková, Ph.D.
30. 10. 2019 – Infekční a parazitální
onemocnění u dětí předškolního věku

Prosinec
10. 12. 2019 – Mgr. Michaela Veselá
– Nejobvyklejší školně-právní problematické
situace
11. 12. 2019 – Mgr. Jiřina Bednářová
– Diagnostika dětí předškolního věku (třídenní
seminář)
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Co nás letos čeká v Programu
na podporu regionálních aktivit?
je samozřejmě traktor s tramvají, kde
najdou odpočinek
hlavně děti a případně kapela, pro kterou je pochod také
náročný. Bezpečnost
průvodu zajištují
čtyři členové sboru
SDH, kteří zpomalují
dopravu.
Celý průvod obcí
vyvrcholil v 16:30
závěrečným pochoVe středu 23. ledna byl ukončen příjem dem k hostinci, kde byl zakončen symbožádostí o dotaci v Programu na podpo- lickým „zastřelením medvěda“. Účast byla
ru regionálních aktivit. Bylo přijato re- velká, na 34 masek a 10 členů doprovodkordních 27 žádostí o dotaci v celkové né kapely mají v nohách kolem 12 km.
Účastníci průvodu dostanou večeři a záčástce 268 320 Kč.
bava dál pokračuje do pozdních hodin.

Akce je určena pro všechny věkové kategorie s cílem prožít krásný den plný zážitků, pobavit se a hlavně udržet tradici,
která bohužel z vesnic mizí.
Sbor dobrovolných hasičů Libeň děkuje
spoluobčanům, kteří masopustní průvod
u svých příbytků přivítali, štědře obdarovali a bohatě pohostili, a všem, kteří se
na udržení masopustní tradice letos jakkoliv podíleli.
Jiří Čejka

Libeňský Masopust

Na masopustní veselení - tentokrát vy- Podpořeny budou následující projekty:
šlo na 16. února - se těší celý rok snad
Žadatel
každý, ať jsou to děti nebo dospělí, všich- HROB
Minikáry Libeř klub v AČR
ni mají rádi ten každoroční vzruch. Velké
díky dobrovolným hasičům v obci Libeň, SK Zvole, z.s.
ZUŠ Harmony o.p.s.
kteří jej udržují již pěknou řádku let.
Sokol Zvole, z.s.
Sraz účastníků průvodu a doprovodné
ZO ČZS - zahrádkáři Černíky
kapely byl v 8 hodin v místním hostinci
Anděl, kde byla připravena snídaně, záro- Tvořivý život (Jesenice)
veň se zde provedla finální příprava ma- Lukáš Holeček
Žít spolu - Vrané (U Rybek)
sek (převlékání, malování atd.). Ze sálu
MUDr. Katarína Hánělová
místního hostince se začaly linout první
SK Sokol Zlatníky
tóny. Kapela Zručská desítka se rozehrála,
Ing. Milan Štolba
naladila nástroje a začalo se.
SK Rapid Psáry, z.s.
V 9:30 přešel průvod na začátek své cesty
TJ Sokol Vrané nad Vltavou I
ke hřišti. Zde se všichni účastníci vyfotili
Stará škola, z.s.
a poté šel průvod obveselit obyvatele dům
Mgr. Radka Kollingerová
po domu. Každému, kdo si přeje, zahraje
SK Čechoslovan Dolní Jirčany z.s.
kapela pěknou písničku na přání. Nápa- Karabina, spolek
SDH Libeň
ditost a hravost, s jakou si každý masku
připravil, zaujala nejednoho „hospodá- SK ELI Dolní Břežany
MC Pohádka Jesenice
ře a hospodyňku“. Tradicí průvodu v Libni

Název projektu
Divadelní představení
Pohár ČR ve slalomu minikár 2019
29. Zvolský orientační běh
Jarní Klavíroklání
Zvolský fotbalový víkend
Černická koloběžka 8. ročník
Projekt „Senioři seniorům"
Břežanská desítka 2019
Pohádková cesta - piráti
Mistrovství ČR veteránů v krosu - Zvolský běh
4. ročník Zlatnického víceboje
Okno k sousedům
Memoriál Karla Vondráčka 2019
Volejbalové slavnosti 2019
Certifikovaná přírodní zahrada
Vernisáž prací kroužků VV Modré lišky
Jarní běh přírodou
Zvolské babí léto
Masopust 2019
Břežanský cup estetické skupinové gymnastiky
Rodinný den offline
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