
 

 

  

Poznávat různé kultury s Honzíkem na 
cestě kolem světa, nebo se proměnit v 
agenty, kteří pečují o vodu … 
TO VŠE MŮŽETE VE TŘÍDĚ ZAŽÍT DÍKY NAŠIM MATERIÁLŮM! 

Honzíkova tatínka čeká dlouhá služební cesta po různých koutech 
Evropy i Asie, a tak vyráží celá rodina. Honzík díky cestě pozná 
metropole Slovenska, Rumunska, Ukrajiny, Ruska, Mongolska, 
Vietnamu a dalších zemí. Ochutná jídlo, navštíví památky a zažije 
spoustu nového a neznámého. Jak se s tím vypořádá? To zjistíte 
společně s dětmi při pravidelném setkávání u volnočasového 
programu „Honzík na cestě kolem světa“. 

Jde o koncept, který umožňuje učitelům skrze poutavý příběh a 
ilustrace přibližovat dětem různé kultury a pracovat tak na 
vzájemném pochopení a respektu k odlišnostem. Celkově program 
vede ke kvalitnějšímu zapojování žáků s odlišným mateřským jazykem 
a zlepšení třídního klimatu. Mnoho pedagogů po podpoře práce 
s těmito dětmi volá už dlouho. Zejména v pražských školách (ale nejen 
tam) je obvyklé pracovat ve třídě jak s řadou dětí se speciálními 
vzdělávacími 
potřebami, tak 
se stále větším 
počtem dětí 
cizinců. Proto 
jsme vytvořili 
materiál, který 
učitelům 
pomůže zvolit 

vhodný přístup 
a podpoří lepší 
zvládnutí 
heterogenní 
třídy se všemi 
jejími potřebami. 
Všechny materiály vznikly v rámci projektu KUPROG – rozvojové programy pro žáky, 
reg.č.  CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000321. 

Dalším pomocníkem do hodin, tentokrát z jiného soudku, je 
příručka Water agent. Ta nabízí připravené pracovní listy a 
hravou formou přibližuje dětem na ZŠ aktuální výzvy v oblasti 
hospodaření s vodou. Zahrát si tak můžete Smutnou kapku 
(obdoba Černého Petra), kde dvojice karet tvoří např. zalévání 

květin pitnou vs. dešťovou vodou, nebo čištění zubů při tekoucím 
vs. vypnutém kohoutku, atp. Nebo máte raději experimenty? 
Vytvořte s dětmi povodí a zjišťujte, co se s ním děje při zásahu 
člověka. Příručka obsahuje řadu aktivit rozdělených do tří oblastí: 
1) Voda v domácnosti, 2) Voda v přírodě a 3) Voda ve městě. 

Spojili jsme odborníky na vodu s odborníky na didaktiku a přidali 
hravou grafiku, takže věříme, že se bude líbit nejen učitelům, ale 

hlavně žákům. Ke stažení je zde: https://1url.cz/@wateragent  

Klára Kováčová, Michaela Jeřábková, Jitka Šeflová 

K programu 
vznikly také 
lektorské 
manuály a 
rozcestník 
služeb, které 
pomáhají řešit 
nejčastější 
obtížné situace, 
se kterými se 
můžete ve třídě 
s žáky s OMJ 
setkat. 

 
Více o projektu, 
včetně odkazů ke 
stažení 
elektronických 
materiálů, níže ↓ 
https://1url.cz/@
kuprog  

 

Máte zájem spíše 
o tištěnou podobu 
materiálů? 
Napište nám na 
kovacova@ireas.cz 

 

 
Publikace 
vznikla ve 
spolupráci se 
slovenskými 
(GWP CEE) a 
maďarskými 
(IMRO - DDKK) 
kolegy a díky 
finanční 
podpoře 
Visegrádského 
fondu. 
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Na sdílení záleží - a ve sborovně zvlášť 

Učitelství je krásné, ale také náročné. Proto se dlouhodobě věnujeme podpoře 

učitelů, jejíž součástí je i práce se stresem. Sdílení, resp. kolegiální podpora, se 

jeví jako vhodná cesta ke zlepšení celkové atmosféry na školách. Pomáhající 

rozhovor, který se pedagogové na našich workshopech se zkušenými koučkami 

učí, je nejen nástrojem duševní hygieny, ale také možností, jak zlepšit 

komunikaci na všech úrovních školy (mezi kolegy, mezi učiteli a žáky, mezi 

učiteli a vedením, ale také mezi učiteli a rodiči). Různé úhly pohledu a práce 

s konstrukty pomáhají k nalezení řešení bez negativních emocí.  

Vstoupili jsme již do čtvrtého roku projektu a za tu dobu jsme podpořili na stovku 

pedagogů ve více než patnácti školách v ČR. Jsme moc rádi, že někteří 

z účastníků (např. ze SSZŠ Litvínov, či OA Kollárova) přijali nabídku promluvit o 

zavádění kolegiální podpory ve škole na konferenci „NA SDÍLENÍ ZÁLEŽÍ – 

přínosy mentoringu a koučinku ve školství“.  

Konkrétní zkušenosti kolegů si můžete poslechnout 18. 3. 2020 v Impact Hubu 

(Koperníkova 10, Praha 2). Vstup je zdarma, včetně drobného občerstvení.  

Pro účast je nutná registrace. Více informací naleznete v sekci KALENDÁŘ AKCÍ. 

Konference se koná v rámci projektu „Rozvoj kolegiální podpory pedagogů na školách 

prostřednictvím interního mentoringu“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000537.  

Michaela Jeřábková, Marie Kudrnová 

Podpora žáků v gastronomii 
V roce 2019 skončil tříletý projekt zaměřující se na další vzdělávání žáků v 

gastronomii. V jeho rámci bylo zapojeno celkem 13 škol, přičemž projektu se 

účastnilo více jak 700 žáků. Ti absolvovali celou řadu aktivit zaměřených na rozvoj 

všeobecných, exekutivních a praktických dovedností, včetně přípravy chutného 

závěrečného rautu! 

Jménem organizátorů projektu a všech jeho účastníků bychom rádi poděkovali 

všem sponzorům, kteří tento projekt podpořili, a také všem, kteří nám věnovali svůj 

čas a předávali nám cenné odborné rady a zkušenosti. Do budoucna připravujeme 

další projekty na podporu gastronomického řemesla v ČR. 

 
Projekt měl název Podpora všeobecného, exekutivního a praktického vyučování žáků v 
gastronomii (CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000606) a byl spolufinancován Evropskou unií.  

            Vítězslav Malý 

 
 
 
 

 

Nabídka pro pražská gymnázia 
Jste pražské gymnázium? Chtěli byste 

systemiku a kolegiální podporu 

využívat ve Vaší škole? Ozvěte se nám 

na seflova@ireas.cz. Máme k dispozici 

bezplatný vzdělávací cyklus, jak pro 

učitele, tak pro žáky. Realizovat 

začínáme ve školním roce 2020/21.  

Myslíme na všechna školská 
zařízení i dětské domovy 
Na 2. pololetí školního roku 2020/21 

připravujeme workshopy zaměřené na 

duševní zdraví učitelů a vychovatelů, 

ale také samotných dětí a žáků. Chybět 

nebude ani práce s problémovým 

chováním a třídním klimatem. 

Zhodnoťte vývoj své školy 
správnými metodami! 
Pro školy, které se neustále rozvíjí, jsme 

připravili Evaluační kurz s praktickými 

metodami vyhodnocování. Ohlédněte se 

zpět, zanalyzujte data a zvolte s větší 

jistotou další směr. Kurz je určen 

primárně pro vedoucí pracovníky škol. 

Více informací na fanta@ireas.cz. 

Vzděláváme se, aneb chceme 

školu bez poražených  

V listopadu si naše kolegyně Klára 

Kováčová prošla čtyřdenním výcvikem 

kurzu Škola bez poražených pod 

záštitou Jihočeské univerzity v Českých 

Budějovicích. Pod vedením finského 

představitele tohoto konceptu Markuse 

Talvia se dozvěděla, jak poznat, kde je 

problém, a jak ho řešit tak, aby z toho 

vytěžily všechny strany. Více o 

konceptu a školeních na webu 

https://www.skolabezporazenych.cz/. 

KALENDÁŘ AKCÍ 

Konference NA SDÍLENÍ ZÁLEŽÍ 
18. 3. 2020, VSTUP ZDARMA (nutná registrace) 
Přijďte si poslechnout zkušenosti s mentoringem a koučinkem 

přímo od svých kolegů ze škol, vyzkoušet si nástroje mentoringu 

na vlastní kůži a načerpat vzájemnou inspiraci a podporu. Svými 

zkušenostmi přispěje např. ředitel SSZŠ Litvínov, Pavel Škramlík, 

který sám působí jako kouč a lektor. 

KDE: Impact Hub, Koperníkova 10, Praha – Vinohrady 

VÍCE INFO: https://www.facebook.com/events/739963173168111/  

REGISTRACE: https://1url.cz/@nasdilenizalezi 

DOTAZY: Marie Kudrnová, kudrnova@ireas.cz 

Kulatý stůl o evaluaci ve školství 
28. 5. 2020 
Víte, že je Vaše škola kvalitní, ale nemáte k tomu fakta? Chcete 

mít při prezentaci úspěchů a rozvoje Vaší školy tzv. „něco v ruce“? 

Jak vlastně vyhodnocujete vývoj Vaší školy? Co k tomu 

potřebujete a co Vám chybí? Víte, jak na to? 

Přijďte na Kulatý stůl o evaluaci ve školství! Budeme diskutovat o 

tom, co potřebujete vyhodnocovat a jaká data by Vám pomohla.  

Na základě závěrů z kulatého stolu doplníme náš evaluační kurz o 

další konkrétní příklady ze školní praxe. 

Podrobnější info zveřejníme na webu www.ireas.cz v březnu. Pro 

předběžné přihlášení a informace nám pište na fanta@ireas.cz.  

e-academia 

network akademických pracovnků 

E-mail: office@e-academia.eu 

www.e-academia.eu 

IREAS 

Kanceláře: Štěpánská 16, 110 00 Praha 1 

E-mail: office@ireas.cz 

www.ireas.cz 
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