
 
 
 
 
 
 

Naše škola zazářila –  
 

18. 7. 2021 
 

Jak už bylo zmíněno, 

naše škola je zapojena do 

projektu PPUČ – Podpora 

práce učitele, který byl realizovaný v systémovém projektu OP VVV v NPI ČR. 

Projekt v listopadu končí, závěrečná konference ale proběhla už v tomto týdnu. 

Byla dvoudenní, slavnostní, probíhala v krásném prostředí Vzdělávacího a 

informačního centra Floret v Průhonicích a školy zapojené do projektu 

prezentovaly své osvědčené aktivity. Kromě těchto workshopů jsme mohli 

vyslechnout inspirativní přednášky na témata týkající se vzdělávání a výchovy, 

popřípadě se zúčastnit dílen, které organizoval tým projektu PPUČ.  
Na naši školu přišla řada až v samotném závěru konference, workshop 

probíhal až v posledním možném termínu. Vedly jej paní učitelky Bělková 

a Vejšická, podporu za PPUČ jim poskytovala Mgr. Anna Doubková, uznávaná 

lektorka, koučka a manažerka různých projektů. 

Završily tak společně celoroční práci, prezentovaly školní projekt s názvem 

Mirovická pátračka 

aneb Ztracený počítač. 

Při jeho tvorbě a 

realizaci více či méně 

spolupracoval celý 

pedagogický sbor naší 

základní školy, výše 

zmíněné paní učitelky 

však mají lví podíl na 

jeho přípravě, realizaci, 

reflexi, ony pak celý náš počin samostatně prezentovaly na konferenci. A nutno 

dodat, že skvěle! 

Touto anotací nalákaly k účasti na svém workshopu kolegy z jiných škol:  



 

Máte rádi detektivky? 

Vzrušuje vás napětí, pátrání, 

zločin? Neváhejte a pojďte 

pátrat s námi! V Mirovicích se 

ztratil počítač a místní pátračka 

je v jednom kole. K dopadení 

pachatele je třeba získat co 

nejvíce indicií na různých 

stanovištích, která jsou zaměřena na rozvoj matematické gramotnosti. Pak 

pomocí získaných nápověd, kde upotřebíte své čtenářské dovednosti, odhalíte 

viníka. Workshop jsme připravili po zkušenostech ze školních kol, kdy si role 

detektivů vyzkoušely děti z prvního stupně, a 

dokonce i všichni vyučující. Věříme, že to 

zvládnete i vy! 

A opravdu: přítomní pedagogové roli detektivů 

zvládli. Ba co víc, v jejich chování jsme my, 

mirovické, pozorovaly dětské nadšení i zaujetí, 

radost z úspěchu, nervozitu při nezdaru, 

spolupráci ve skupinkách. Nejvíce nás potěšilo 

to, co přišlo od kolegů na závěr – zvídavé otázky 

týkající se naší „Pátračky“, ocenění, respekt, 

uznání, pochvaly… Vyřčená věta 

“Mirovice jsou boží!“  snad mluví za 

vše.  

Ale nebojte se, sláva nám do hlavy 

nestoupla. Přivezly jsme si nápady a 

inspiraci do další práce, setkaly se se 

zajímavými lidmi i názory, užily jsme si 

také samy sebe a odjely s pocitem, že i 

když je naše pracovní cesta mnohdy 

klikatá, trnitá a nekonečná, my jdeme 

s chutí, rády a správným směrem.  
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