
Šablony OP JAK s Muzeem Říčany 

1.II/7
Vzdělávání pracovníků 
ve vzdělávání ZŠ 

1 šablona → 8 hodin vzdělávání jednoho  
pedagoga, dotace 3 925 Kč 

Vzdělávání je možné realizovat formou akreditovaných 
i neakreditovaných kurzů nebo vzdělávacích programů, 
stáží nebo formou supervize/mentoringu/koučinku. 
Vzdělávání nemusí být realizované v jednom dni.

1.II/9
Inovativní vzdělávání 
žáků v ZŠ 

1 šablona → → 32 hodin jednoho dítěte ohroženého 
školním neúspěchem, dotace 40 000 Kč 

Aktivita je určena pro skupinu dětí (velikost skupiny 
je v kompetenci ředitele školy). V této skupině bude 
vždy podpořeno minimálně jedno dítě ohrožené školním 
neúspěchem.
Nabídka platí také pro šablonu 1.V/3 Inovativní 
vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD/ŠK.

muzeum říčany nabízí:

a) Workshopy 
zaměřené 
na metody 
učení venku, 
zážitkovou 
pedagogiku 
a  sdílení 

b) Individuální 
podpora, 
metodické 
konzultace, 
mentoring 
s  odborníkem 

c) Tematické  
odborné cykly 

Muzeum Říčany nabízí:

a) zážitkové 
projektové 
dny

b) další 
programy 
z nabídky 
muzea

c)  návštěva 
aktuální 
výstavy 

d) pobytový 
program 
na  Říčanské 
hájovně

e) tandemová 
výuka 
s  lektorem/
lektorkou 
muzea 

78 % ředitelů ZŠ v ORP Říčany se shoduje, 
že  je nutné, aby žáci získávali znalosti zážitkem 

a následnou reflexí.* Podpoříme vás.

s šablonami mám bohaté 
zkušenosti, neváhejte mi 
zavolat, určitě vymyslíme 
kombinaci, která vám bude 
vyhovovat.

metody učení              zážitková              sdílení
venku         pedagogika

náš tip:

1 pedagog = 
 2× šablona 1.II/7  +  1x šablona 1.II/9 

učení 
venku

mentoring 
konzultace

(8h)
→1 workshop 

(8h)
→

tandemová výuka,
projektové dny

(32h)

→

* Z průzkumu MAP 2021



1. Osobnostně sociální a profesní 
rozvoj pracovníků ve vzdělávání ZŠ

1.II/7 Vzdělávání pracovníků 
ve  vzdělávání ZŠ

Cílová skupina 

→ Pracovníci ve vzdělávání základních škol, školních 
družin a školních klubů

→ Ostatní pracovníci ve vzdělávání základních škol, 
školních družin a školních klubů

Výstup aktivity

Absolvent vzdělávání v časové dotaci minimálně 8 h

Dotace na 1 šablonu 
3 925 Kč 

Workshopy zaměřené na metody učení venku  
a zážitkovou pedagogiku

Jak učit 
badatelsky 
o  přírodě 

DVPP 8 h,  
lze rozdělit na 4+4  
1 000 Kč/osoba

Přírodovědné a technické vzdělávání, EVVO a vzdělávání pro 
udržitelný rozvoj, individualizace vzdělávání a vedení portfolia 
dítěte/žáka, alternativní/inovativní formy výuky

Jak využít školní 
zahradu ve výuce

DVPP 8 h,  
lze rozdělit na 4+4  
1 000 Kč/osoba

Přírodovědné a technické vzdělávání, EVVO a vzdělávání pro 
udržitelný rozvoj, alternativní/inovativní formy výuky

Jak učit o  neživé 
přírodě

DVPP 8 h,  
lze rozdělit na 4+4 
1 000 Kč/osoba

Projektová výuka, přírodovědné a technické vzdělávání, zážitková 
pedagogika, alternativní/inovativní formy výuky

Učíme v  zahradě 
matematiku 
a  češtinu

DVPP 8 h,  
lze rozdělit na 4+4  
1 000 Kč/osoba

Čtenářská gramotnost, matematická gramotnost, EVVO 
a vzdělávání pro udržitelný rozvoj, zážitková pedagogika, 
alternativní/inovativní formy výuky

Jak 
aktivizovat žáky

2 h  
150 Kč/osoba

Učení v souvislostech, propojování formálního a neformálního 
vzdělávání – naplňuje většinu povinných témat šablon

Učíme pro reálný 
život

4 h 
500 Kč/osoba

Učení v souvislostech, propojování formálního a neformálního 
vzdělávání – naplňuje většinu povinných témat šablon

Sdílíme zdroje pro 
výuku

 2 h  
150 Kč/osoba

Učení v souvislostech, zážitková pedagogika, propojování 
formálního a neformálního vzdělávání

podrobnosti 
k  workshopům 
naleznete 
v příloze 
workshopy 
nebo na  webu

Využijte šablony a zaveďte 
do výuky zážitkovou 
pedagogiku, učení venku, 
badatelství či místně 
ukotvené učení 
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Individuální podpora,  1—8h
konzultace, mentoring   400 Kč/1 h

Máme už vyzkoušené, že je velmi vhodné pravidelně 
sdílet dobrou praxi ve výuce s naší lektorkou, která 
motivuje paní učitelku či pana učitele aplikovat 
nové či pozapomenuté znalosti do praxe. Naše 
lektorka s vámi třeba zkonzultuje vhodné pomůcky, 
pomůže s plánem pro další aktivity, přijede se na vás 
podívat a individuálně s vámi zreflektuje, jak se vám 
daří vybranou metodu aplikovat do praxe. 

naše lektorky a lektoři mají 
80hodinový praktický výcvik 
mentoringu pro pedagogické 
pracovníky. nejsou to už žádní 
zelenáči!

Přesně tak. Workshopy jsme schopni 
uspořádat přímo ve škole pro celou 

sborovnu, ale i pro jednotlivce v muzeu.  

Nové šablony naštěstí nově umožňují těch 
8 hodin rozdělit zcela dle vaší potřeby. 
Můžeme tedy přijet na 2 odpoledne 

nebo dokonce část individuální 
podpory realizovat on-line.

Určitě, tahle varianta je i pro zavedení 
nové metody do výuky mnohem 

efektivnější. 

A jak uhradím z šablon 
workshop pro 10 

pedagogů?

Cena 8 h workshopu pro 
kolektiv ZŠ: 10 000 Kč při 
počtu 10—15 účastníků 
+ cestovné

Takže pro čerpání jedné 8hodinové 
šablony můžu kombinovat workshopy 

nebo workshop a individuální podporu?

A je zase nutné těch 8 hodin 
vzdělávání absolvovat v kuse, jako 

to  bylo v šablonách trojkách?

Máte dvě varianty:

Buď si napíšete 10 šablon Vzdělávání a  získáte tak na dotaci 
10 × 3 925 Kč. Nám zaplatíte 10 × 1 000 Kč + cestovné za 8 h 

workshop. Zbyde vám tak cca 28 000 Kč z dotace např. na nákup 
pomůcek a odměnu pro vaši koordinátorku.

Nebo si napíšete jen 4 šablony Vzdělávání a získáte na dotaci 
4 × 3 925 Kč. Nám zaplatíte opět 10 × 1 000 Kč + cestovné, zbyde 
vám z dotace na šablonu cca 5 000 Kč, ale ušetříte tak výrazně 
na další šablony, třeba na individuální podporu po workshopech. 
Do zprávy nevykážete 10 pedagogů, ale jen 4, což je v pořádku. 

Všech 10 pedagogů ale získá osvědčení DVPP za každý 
workshop.

Šablony v praxi

ucitel/ka

ucitel/ka

ucitel/ka

ucitel/ka

A říkala jste, že workshop 
zrealizujete i u nás ve škole pro celý 

pedagogický kolektiv? 



Tematické odborné cykly

Cyklus 
výtvarných lekcí  
(5 lekcí, celkem 10 h)  

1 500 Kč / účastník / cyklus 
vč. výtvarného materiálu, 
pro  kolektiv ZŠ 15 000 Kč při 
počtu 10–15 účastníků

Umělecká gramotnost, 
kulturní povědomí 
a  vyjádření

Cyklus praktických 
workshopů  
v  Geoparku Říčany 
(4×2 h)

1 200 Kč / účastník / cyklus, 
pro  kolektiv ZŠ 12 000 Kč při 
počtu 10–15 účastníků 

Přírodovědné 
a  technické vzdělávání

já si chci taky 
rozšířit znalosti 
a dovednosti 
z  oboru.

 Zažijte půl roku s muzeem – v tandemu, při 
projektové výuce ve škole, v terénu i  v muzeu, 
s novými metodami výuky

2. Podpora inovativního vzdělávání 
dětí v ZŠ

1.II/9 Inovativní vzdělávání žáků  
          v  ZŠ

Cílová skupina:
→ Žáci základních škol 
→ Děti v přípravných třídách základních škol 
→ Děti v přípravném stupni základních škol speciálních 
→ Účastníci zájmového vzdělávání 

Výstup aktivity:
32 hodin inovativního vzdělávání jednoho žáka 
ohroženého školním neúspěchem

Dotace:
1 šablona / 40 000 Kč 

Mě láká učení venku, 
ale netroufám si s ním 
začínat sama. To byste 

mohli být ve výuce 
se  mnou?

Přesně tak! A velkou výhodou je, 
že  nemusíte kvůli tandemu zařizovat 

žádné suplování.

ucitel/ka

Vhodné 

i pro učitele 

1.  stupně ZŠ



Zážitkové projektové dny s připravenými metodikami  
a pomůckami pro navazující výuku ve škole 

byly vytvořeny v rámci systémového projektu hands on muzeum, podpořeného 
z  prostředků evropské unie právě pro účely této šablony. 

Celkem 13 programů jsme připravili a pilotně ověřili ve spolupráci s učiteli ze základních škol 
v  regionu (např. ZŠ u Říčanského lesa, 1. ZŠ Říčany, ZŠ Sofie, ZŠ Mukařov a další). V programech 
propojujeme metody formálního a neformálního vzdělávání tak, abychom žáky motivovali k dalšímu 
učení.
Metodiky, zpracované materiály a pomůcky k jednotlivým programům byly zařazeny mezi „nejlepší 
projekty Česka v této oblasti.“

Programy jsou zaměřeny na učení v souvislostech, skupinovou práci, práci se zdroji 
a  zážitkové formy učení. V každém programu pracujeme s reflexí žáků.

projektové dny jsou dle svého obsahu rozděleny do kategorií

1.—2. třída    3.—5. třída    6.—7. třída    8.—9. třída. 
 
 

Přehled témat včetně zpracovaných 
metodik, pracovních listů, 
interaktivních prezentací a  dalších 
podkladů naleznete na  webu 
Regionální učebnice Říčansko. 

Nabídku projektových dnů realizovaných lektorem muzea naleznete také v příloze Projektové dny

vybrané lekce můžete díky 
připraveným metodikám 
realizovat sami a cenu 
za  jednotku (lekci) využít 
třeba pro nákup pomůcek, 
návštěvu výstavy nebo 
výběr jiného programu 
z  naší stálé nabídky          

hurááá 
do  muzea!
za tvořením
za zvířátky 
za zážitky
za poznáním

Kontakt:
Edita Ježková 
t: 605 169 533
e: edita.jezkova@muzeum.ricany.cz
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