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O projektu… 
 

   Projekt Lepší KLIMA pro Bohumínsko, který je základem Místního 

akčního plánu (MAP) vzdělávání, se rozběhl na začátku roku 2017. 

„Vznikl řídící výbor, kterému pak realizační tým, po projednání 

v pracovních skupinách, předložil ke schválení Strategický rámec 

MAP vzdělávání,“ říká manažerka projektu Radana Vozňáková. 

   Projekt, jehož nositelem byla Místní akční skupina Bohumínsko a 

finančním partnerem město Bohumín, řešil problematiku podpory 

dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem, zvyšování schopnosti 

zlepšovat výsledky žáků, snižování nerovnosti a podporu profesních 

společenství. „V praxi to znamená, že odborníci na vzdělávání de-

finovali oblasti, kde je potřeba pomoci, a následně získávali pro 

tyto oblasti finanční prostředky především z dotací,“ doplnila 

Radana Vozňáková. Projekt byl realizován Ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy ČR v rámci Operačního programu Výzkum, 

vývoj a vzdělávání, který je součástí Evropských strukturální a 

investičních fondů EU. 

   Fyzická realizace projektu byla ukončena 31. ledna 2018, všechny 

aktivity a činnosti projektu byly naplněny a probíhaly dle harmo-

nogramu. Nyní se připravuje projektová žádost na navazující MAP II. 
 

 

Místní akční plán schválen! 
 

   Jednohlasným schválením více než dvousetstránkového dokumentu 

s názvem „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území ORP 

Bohumín“ završil 22. listopadu 2017 řídící výbor významnou část 

projektu Lepší KLIMA pro Bohumínsko. 
 

 

 

   „Dokument formuluje konkrétní aktivity škol a aktivity 

spolupráce. Představuje realizační fázi strategické části MAP v 

oblasti investičních a neinvestičních záměrů,“ uvedl předseda 

řídícího výboru Lumír Macura. 

   Na tvorbě dokumentu pracovaly desítky odborníků i zástupců laické 

veřejnosti z různých institucí v rámci ORP. „A stovky hodiny práce 

jsou vidět. V podstatě to znamená, že máme mít podchyceny 

veškeré potřeby účastníků projektu Lepší KLIMA pro Bohumín-

sko. Hodně zjednodušeně řečeno – pokud v budoucnu na rozvoj 

nebo zřízení nové aktivity bude žádat některá ze zapojených 

institucí jakýkoliv dotační grant, měla by být tato aktivita ob-

sažena v Místním akčním plánu,“ doplnil Lumír Macura. 

Ohromné díky! Na zlepšování 

KLIMA jsme nezůstali sami 
 

   Půjdou do toho s námi? Zapojí se? Nebudou schůzky pracovních 

skupin, realizačního týmu a řídícího výboru jen nutným zlem? 

   Tak přesně tyto otázky si kladli tvůrci projektu Lepší KLIMA pro 

Bohumínsko při jeho samotném vzniku. „Zprvu jsme netušili, zda 

budeme schopni veřejnost přesvědčit o užitečnosti a smysluplnosti 

této aktivity. Myslím si, že hojná účast na všech jednání a 

koneckonců především na našich seminářích ukázala, že se to snad 

povedlo“ uvedla manažerka projektu Radana Vozňáková. 

   Zájem veřejnosti nakonec předčil všechna očekávání. „Ráda bych 

tímto všem, kteří se do našeho projektu zapojili, vřele poděkovala. 

Bylo mi velkou ctí spolupracovat s lidmi, kteří se chtěli podílet na 

lepším klimatu v oblasti vzdělávání,“ dodala. 



 

 
GDPR je tu! Jak na to…? 

Vazba na projekt: priorita 2 – cíl 2.2. 

 

   General Data Protection Regulation (GDPR) je nařízení, které 

výrazným způsobem přepracovává legislativu o ochraně osobních 

údajů. Seminář, jenž byl seznámením s jedním z nejrozsáhlejších 

právních předpisů, které Evropská unie v posledních letech přijala, 

proběhl na Městském úřadě v Bohumíně v polovině října 2017.  

   Opatření musí být plně zavedeno do května 2018 v celém svém 

rozsahu ve všech státech EU. Lektor Ing. Martin Dušek, který 

zastupoval společnost VIAVIS, odborného garanta semináře, 

seznámil přítomné (zejména ředitele příspěvkových organizací) na 

území ORP Bohumín se základními pojmy, například co je osobní 

údaj, jak probíhá zpracování osobních údajů, kdo je správcem či 

zpracovatelem osobních údajů a jaké jsou zásady zpracování. 
 

 
   Dalšími tématy setkání byly třeba i základy osobních údajů, 

zpracovávaných v podmínkách škol, citlivé osobní údaje, výmaz 

nebo přenositelnost údajů, záměrná a standardní ochrana 

osobních údajů a jejich zabezpečení. 

   „Zástupci organizací se dozvěděli, že vznikne institut 

pověřence, jaké budou jeho úkoly, a samozřejmě i jaké hrozí 

sankce, pokud by implementace GDPR neproběhla dle nařízení 

Evropské unie,“ uvedla Pavla Skokanová, manažerka pro 

vzdělávání projektu Lepší KLIMA pro Bohumínsko. 
 

 
   A závěry semináře? GDPR bude i nástrojem pro udávání, vydírání 

a zastrašování. Jakákoliv fyzická osoba může dát podnět k 

prošetření, že její údaje nebyly zneužity. Důležité je nepodceňovat 

situaci a být připraven. Až nastane problém, bude už pozdě. 

 

I první kantor se může stát 

vzorem a autoritou 
Vazba na projekt: priorita 1 – cíl 1.2. 

 

   V debatu o životních vzorech malých školáků přerostla 

přednáška s názvem Autority a jejich místo v životě dítěte. 

 

   Tu pořádali v listopadu 2017 jako akreditovaný seminář MŠMT 

Město Bohumín s Místní akční skupinou Bohumínsko v rámci 

projektu Lepší KLIMA pro Bohumínska v salonu Maryška. 

   Prioritně byla akce určena učitelům prvního stupně základních škol, 

kteří mohli diskutovat o tom, kde se může stát pro dítě správnou 

autoritou. Od rodičů počínaje přes učitele, vychovatele až po trenéry 

nebo lektory kroužků. 

   Seminář vedla zkušená odbornice PaedDr. Mgr. Věra Facová, která 

posluchače doslova vtáhla do děje. „Řešilo se, jak vztahy k 

autoritám ovlivňují chování žáka ve škole, nebo například co s 

žákem, který třeba nemá zakořeněn vztah k autoritám,“ uvedla 

manažerka pro vzdělávání projektu Lepší KLIMA pro Bohumínska 

Pavla Skokanová. 
 

 
   Rozvinula se široká diskuse, zda učitelka prvního stupně může být 

a je autoritou pro dítě, a jak tyto autority ovlivňují později chování 

žáka ve škole a v dospělosti. Významnou část akce tvořila i debata o 

současné rodině a změnách v rodinném systému. 

 

Zážitek pro tělo i mysl 
Vazba na projekt: priorita 1 – cíl 1.2. 

Vazba na projekt: priorita 2 – cíl 2.1. 

 

   Více než tři hodiny sletěly doslova jako voda dvacítce účastníků 

zážitkového semináře, kteří se - nejprve teoreticky v Hotelu Pod 

Zeleným dubem ve Starém Bohumíně a pak také prakticky 

v nedalekém domě č. p. 7 – seznámili s fungováním multismyslového 

relaxačního centra Snoezelen. 

   Projekt představila zástupkyně Slezské diakonie Mgr. Maria 

Galuszková. Přítomným vysvětlila, že koncept snoezelen vznikl v 70. 

letech minulého století a pak také ukázala jednotlivé drobné 

pomůcky, které jsou v rámci těchto aktivit využívány. Po té se 

množina účastníků rozdělila napůl. Polovina si prošla areál Pivních a 

hudebních lázní v hotelu, druhá půlka se přesunula do prostor 

Slezské diakonie na náměstí Svobody a zde strávila vyučovací hodinu 

v místním snoezelenu. Po té se skupiny prostřídaly. 



 

    Snoezelen je speciálně upravená místnost, vhodná pro všechny 

věkové skupiny, zejména pro ty se speciálními potřebami, ve které 

je nabízeno velké množství smyslových stimulů. Během výuky si 

účastníci vyzkoušeli další pomůcky např. vodní lůžko, pohodlné 

sedačky, vaky, lehátka - list, trampolíny, houpačku, světelný vodní 

sloup, vodopády barev, hvězdné nebe, bodovou lampu, 

aromalampu a aromadifuzéry. 
 

 

 

 

V prostředí, které vytváří pocit pohody, uvolnění, zklidnění, ale také 

aktivizuje, stimuluje, vyvolává vzpomínky, snižuje pocity strachu a 

úzkosti a přináší radost, obohacuje kvalitu života, si přítomní 

vyzkoušeli zážitkovou výuku na téma „KÁVA“. 

 

Za humny je… Indonésie! 
Vazba na projekt: priorita 3 – cíl 3.1. 

 

   Nádherný a tajuplný ostrov Indonésie láká snad každého z nás. 

Bohužel vzhledem k obrovské vzdálenosti asi není souzeno, aby se 

tam podíval každý smrtelník ze země ve středu Evropy. 

   Skupina 26 zejména učitelek základních škol z Bohumína a Dolní 

Lutyně se tam ale pomyslně přenesla v září roku 2017, přestože 

tento zážitkový seminář proběhl v podstatě za humny. Výstava 

„Tajemná Indonésie“, kterou navštívily, totiž probíhala v nedalekém 

Světě techniky v Dolní oblasti Vítkovice. 

 

   Výstava byla určena všem věkovým skupinám, ale její koncepce byla 

především uzpůsobena poutavě pro žáky a studenty. Návštěvníci si 

užili exotiku, zajímavé prostředí, svět plný barev, historii, geografické 

exkurze, romantiku i koncentrované informace o vzdálených zemích a 

jejich životě. 

   „Unikátní výstava Tajemná Indonésie názorně přiblížila život 

etnických skupin na ostrově Nová Guinea. Jedná se o výpravu 

téměř do doby kamenné,“ uvedla manažerka pro vzdělávání 

projektu Lepší KLIMA pro Bohumínsko Pavla Skokanová. 

   Celá výstava byla koncipovaná jako průřez jednotlivými ostrovy 

Indonésie, kterých je téměř přesně sedmnáct tisíc a každý z nich skýtá 

svá vlastní tajemství. 

   Účastníci se seznámili s atraktivní indonéskou faunou i flórou. Prožili 

naplno filmové projekce a zvukové kulisy, zaujala je chýše bojovníků 

v korunách stromů i pohled do osady horského kmene Dani s projekcí. 

Zážitkem byla i vystavená mumie. 

   „Expozice poodhalila vzrušující záhady, rituály a zvyky 

nejdivočejších míst planety a kantoři získali tip na návštěvu se 

svými žáky, neboť expozice byla přístupna do konce 

kalendářního roku,“ dodala Pavla Skokanová. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zahráli si na vojáky 
Vazba na projekt: priorita 3 – cíl 3.1. 

 

   Teorii propojili s praxí. Účastníci semináře „Člověk a obrana vlasti“ 

nejprve shlédli expozici spolku IRONCLAD na bohumínském náměstí 

Budoucnosti, kde proběhla komentovaná prohlídka výstroje, zbraní, 

uniforem a artefaktů, zahrnujících i účast vojáků v misích OSN. 

   Následně se účastníci semináře, kteří se rekrutovali zejména z řad 

učitelů, věnujících se na školách oblasti POKOS (Příprava Občanů K 

Obraně Státu), přesunuli do Starého Bohumína, kde následovala 

exkurze do venkovní expozice sdružení, zahrnující i těžkou 

vojenskou techniku. Zážitkový seminář byl doplněn o atraktivní 

adrenalinové zážitky - projížďku v obrněném transportéru a střelbu 

airsoftovými zbraněmi.  
 

 

 

 

Výchova je dnes už věda… 
Vazba na projekt: priorita 2 – cíl 2.2. 

Vazba na projekt: priorita 3 – cíl 3.1. 

 

   Seminář „Jak nechybovat při výchově dítěte“ proběhl v listopadu 

2017 v Hotelu Pod Zeleným dubem za účasti známého psychologa 

a lektora PhDr. Jana Svobody, který působí na katedře školní a 

pedagogické psychologie Ostravské univerzity. 
 

 

 

   Věnován byl nejen pedagogům, ale také široké rodičovské 

veřejnosti, u níž tříhodinová přednáška vzbudila velký zájem a 

respekt. Lektor přesně reagoval na to, o co účastníci projevili zájem. 

Varoval před „volnou“ výchovou, vysvětlil, jaká jsou úskalí blahobytu, 

ve kterém žijeme, a jak vést děti k vysoké prožitkové kvalitě života, 

nebo proč jsou v životě důležité limity a slovíčko „nevím“. 

 

Vlastní temperament dítěte 

ovlivňuje jeho život i vývoj 
Vazba na projekt: priorita 1 – cíl 1.2. 

 

   Prosincový workshop „Temperament – tempo života aneb Jak 

znalost temperamentů využít v životě“ s lektorem Karlem Balcarem 

se v prostorách knihovny K3 v Bohumíně protáhl do dvou dnů a byl 

věnován široké učitelské i rodičovské veřejnosti.  

   Účastníci nejprve vyplnili a vyhodnotili osobní dotazník, z něhož se 

dozvěděli, jaký temperament je jim vlastní. Lektor poodhalil 

přítomným tajemství, jak motivovat dítě dle temperamentu k učení a 

aktivitám. Dozvěděli se například, proč se melancholici v hodinách 

málo hlásí, proč sangvinici nedávají pozor, proč cholerici chtějí být 

nejlepší, a jak reagují různé povahy na pochvalu a kritiku. 

   Pro přítomné pedagogy byla velmi přínosná část semináře nazvaná 

Volba alternativních metod výuky dle temperamentu. Na ukázce 

filmu Pelíšky si přítomní ověřili svůj vlastní odhad ze čtyř druhů povah 

(sangvinik, cholerik, flegmatik, melancholik). 
 

 

 



 

 

 
   Zúčastnění pak došli k závěru, že osobnost každého člověka bývá 

složitější, než je pouhé rozškatulkování do čtyř typů. Ani dítě 

nemůžeme zařadit k jednomu ze čtyř temperamentů. Typickým 

dětským temperamentem je ale sangvinismus, který se tak proplétá 

všemi ostatními temperamenty (temperament sangvinicko-

flegmatický, sangvinicko-cholerický, apod.). 

 

Co vlastně potřebuje dítě? 
Vazba na projekt: priorita 2 – cíl 2.2. 

Vazba na projekt: priorita 3 – cíl 3.1. 

 

   Seminář "Co potřebuje dítě ve 21. století" byl věnován pedagogům 

i široké rodičovské veřejnosti. Známý psycholog PhDr. Václav Mertin, 

který působí jako profesor na katedře psychologie Univerzity Karlovy 

v Praze, na dvě a půl hodiny doslova uchvátil zaplněný sál Hotelu 

Pod Zeleným dubem. 

   Probíralo se například, co si kdo představuje pod pojmem dobrý 

učitel, zda dvouleté děti patří do školky, jaké jsou nejúčinnější 

výchovné metody dítěte, jakou motivací je samotný úspěch, zda 

vůbec do školy patří soutěžení a srovnávání. „Došli jsme společně 

k závěru, že doba uspěchaná není, za to jsme uspěchaní my 

samotní,“ řekla manažerka vzdělávání projektu Lepší KLIMA pro 

Bohumínsko Pavla Skokanová a doplnila, že řešila i vhodnost domácí 

autoritativní výchovy anebo třeba i jiný pohled na dětský svět 

optikou prarodičů. 

   Během semináře lektor odpovídal na dotazy účastníků, pohovořil 

o způsobu, jak připravit dítěti smysl života a kritizoval hodnocení 

zvládání vzdělávacího procesu žáků známkováním, vysvětlil úskalí 

aktu vysvědčení a skutečnost, že dítě potřebuje zažít úspěch a být 

pochváleno. 
 

 

 

Rétorika ústy povolanými… 
Vazba na projekt: priorita 2 – cíl 2.2. 

Vazba na projekt: priorita 3 – cíl 3.1. 

 

   Známá herečka a moderátorka Milena Steinmasslová se v rámci 

projektu Lepší KLIMA pro Bohumínsko prezentovala přednáškou 

s názvem „Umíme spolu hovořit a stojíme vůbec o to?“, se kterou 

zavítala do zaplněného secesního sálu Hotelu Pod Zeleným dubem. 
 

 

 

   Seminář byl věnován široké veřejnosti. Známá herečka, která 

během svého studia hostovala v Národním divadle, v Realistickém 

divadle a Činoherním klubu, a následně byla členkou divadel Na 

zábradlí a Pod Palmovkou, účastníky skutečně zaujala. „Ukázalo se, 

že je osobností i na poli rétoriky,“ uvedla manažerka pro 

vzdělávání projektu Lepší KLIMA pro Bohumínsko Pavla Skokanová. 

   Rétorika je nedílnou součástí lidské existence, kultury a komuni-

kace, prakticky ji využíváme každý den při prezentování svých 

myšlenek. „Diskuse se vedla nad tématy proměny klimatu na 

našich školách nebo úcty k učitelům. Vysvětlili jsme si i pojem 

tekutá doba a řešili jsme s energickou i humorem sršící herečkou 

důvěru v sebe sama,“ dodala Pavla Skokanová. Na semináři zazněla 

spousta nových poznatků o naší mateřštině, o sociální inteligenci, o 

jistotách dnešní doby i spolupráci rodičů a učitelů. 

 

Víte, co znamená KLIMA? 
 

   Není klima jako KLIMA! Víte, co znamená to naše KLIMA? Tak 

schválně:  K - Kultura učení, L – Leadership, I – Inkluze, M - Mentoring 

(metodická podpora), A - Aktivizační formy výuky. 
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