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PS ROZVOJ KULTURNÍHO POVĚDOMÍ 

DĚTÍ A VZTAH K MÍSTU 
 

 Cíl a popis realizace pracovní skupiny:  Hlavním cílem pracovní skupiny je rozvoj kulturního 
povědomí u dětí a žáků včetně rozvoje vztahu k 
tradicím a folkloru spjatého s místem, kde žijí.  
 
Pracovní skupina je v rámci MAP zcela nová. 
Z daného faktu vyplývá, že činnost pracovní skupiny 
bude na počátku zaměřena zejména na analytické 
šetření v území (dotazníky, osobní setkání apod.) 
vedoucí k zmapování možností spolupráce a 
volnočasových aktivit u dětí a žáků vedoucích 
k rozvoji kulturního povědomí. 
 
Pracovní skupina Rozvoj kulturního povědomí a vtah 
k místu je tvořena zástupci z řad pedagogů (ZŠ, 
gymnázium, ZUŠ). Jedna členka pracovní skupiny je 
lektorem volnočasové aktivity rozvíjející vztah 
k místním tradicím a folkloru u dětí.  
 
Podílí se na: 
 - aktualizace analytické části (projedná výstupy 
závěrečné evaluace předchozího projektu MAP, 
navrhne opatření ke zlepšení, zpracuje a projedná 
další aktualizované /nové analytické vstupy) 
- aktualizace strategické části 
- tvorba akčních plánů (návrhy aktivit spolupráce a 
aktivit škol a jejich postupné zpracování) 
  
Nedílnou součástí činnosti pracovní skupiny je 
identifikace místních lídrů a jejich zapojení do 
činnosti pracovní skupiny.  
 
Dalším z cílů pracovní skupiny je zmapování 
možností začlenění oblasti digitální gramotnosti a 
využívání ICT ve vzdělávání či volnočasových 
aktivitách u dětí a žáků. 
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Pozornost bude věnována i problematice 
inkluzivního vzdělávání a začlenění dětí s potřebou 
podpůrných opatření do hlavního vzdělávacího 
proudu a volnočasových aktivit bez rozdílu (rovný 
přístup ke vzdělávání). 
 
Cílem PS je vytvoření fungující platformy pedagogů 
MŠ, ZŠ, ZUŠ či lektorů volnočasových aktivit v oblasti 
vedoucí k předávání zkušeností a dobré praxe 
formou pravidelných setkávání. 
 
 PS spolupracuje s PS pro financování a ostatními 
pracovními skupinami.  
 
Členové PS spolu komunikují osobně na setkáních 
PS. Místa setkávání jsou pracoviště, kde jednotliví 
členové profesně působí (ukázka osvědčených 
didaktických materiálů a pomůcek, vybavení apod.). 
Další formou komunikace je využívání mailové 
korespondence či telefonu. 

Četnost setkávání:  Minimálně 4x ročně  

Výsledky pracovní skupiny: - Aktualizovaná analytická, strategická část a 
vytvořený Akční plán do roku 2023. 
- Identifikovaní místní lídři (zpracovaný seznam) 
-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Ve zprávách o realizaci se budou dokládat: - Zápisy a prezenční listiny ze všech jednání 
- Zpracované návrhy aktivit spolupráce a aktivit škol 
- Zveřejnění sítě místních lídrů/expertů pro 
jednotlivá témata, kterými se PS zabývá, na 
webových stránkách projektu MAP. 
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