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Společné zasedání pracovních skupin 
(Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost, Rovné příležitosti, Financování, Polytechnika) 

 

Místo konání: Základní škola Světlá nad Sázavou, Lánecká 699, příspěvková organizace 

Datum konání: 8. června 2022 

Seznam účastníků: dle prezenční listiny 

Program: 

 Úvodní slovo – zahájení v 15:00  

 Přivítání hosta: Eva Fruhwirtová (Mozkoherna) – Mentrální trénink pro pedagogy 

 Workshop ve  skupinách s neurohračkami, hlavolamy, mozkohračkami 

 Zhodnocení workshopu, informace o proběhlých aktivitách v projektu MAP II, plánování do 

konce projektu  

 Diskuze, dotazy 

 Závěr 
 

Stálí členové pracovní skupiny Financování: 

 Bohuslava Vondrušová 

 Jan Mikeš 

 Petra Vondrová 

 Jaroslava Chládová 

 Vlastimil Špatenka 

 

Stálí členové pracovní skupiny Čtenářská gramotnost: 

 Marie Hanzálová 

 Eva Vlčková 

 Pavlína Nulíčková 

 Eva Milfaitová 

 Jiřina Roženská 

Stálí členové pracovní skupiny Matematická gramotnost: 

 Petra Holatová 

 Hana Lacinová 

 Veronika Havlová 

 Petra Hálová 

 Marie Maštálková 

Stálí členové pracovní skupiny Polytechnika: 

 Miroslav Hánečka 

 Olga Fialová 
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 Pavel Ešner 

 Hana Štercová 

 David Šorm 

 Monika Poulová 

 

Stálí členové pracovní skupiny Rovné příležitosti: 

 Jan Mikeš 

 Hana Nejedlá 

 Aneta Strachotová 

 Lenka Kahounová 

 Lucie Škrdlová 

 

 Úvodní slovo – zahájení 

 

Slečna Krupičková přivítala všechny přítomné členy pracovních skupin. V úvodu tohoto společného 

setkání pracovních skupin v krátkosti představila hosta toho setkání, kterým byla paní Eva 

Fruhwirtová z projektu Mozkoherna. Lektorka přišla s tzv. Mentálním tréninkem pro pedagogy.  Od 

roku 2010 se paní Fruhwirtová věnuje poznávání mozku. Je certifikovanou trenérkou paměti III. 

(nejvyššího) stupně a členkou České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging. Připravuje 

neurotréninky pro firmy, programy pro školy a také individuální tréninky. Propojuje tradiční metody 

tréninku paměti s neurotechnologiemi a mozkohračkami. Spolupracuje s psychology, 

psychoterapeuty, pedagogy a kouči. V roce 2016 založila v Třebíči první českou Mozkohernu. Unikátní 

posilovnu pro mozek. Především usiluje o to, aby se trénink mozku stal přirozenou součástí zdravého 

života. Ukazuje, že trénink mozku není nuda a spojuje generace.  

 

Workshop ve  skupinách 

Lektorka hned na začátek představila svou činnost a sdělila jaké neurohračky a hlavolamy přivezla na 

ukázku v rámci programu. Tento program byl  připraven  speciálně pro učitele. Vychází 

z dlouholetých zkušeností z pedagogického prostředí. Je zaměřený na techniky zklidnění mysli, 

prevenci syndromu vyhoření a na rozvoj mentální kondice. Hned po krátkém představení se lektorka 

věnovala teoretické části a především vysvětlení hlavních funkcí v mozku. Rozdělila účastníky do 

menších skupinek a posadila k předem připraveným stolům, kde se nacházely, pro účastníky, velmi 

neznáme předměty. Hned poté se lektorka každé skupince věnovala a vysvětlovala, jaké předměty 

mohou na svých stolech vidět. Celkem se jednalo o pět stanovišť s nejrůznějšími předměty a 

neurohračkami. Jednalo se například o stůl plný hlavolamů, tangramů, hmatových a sluchových 

pexes. Konkrétně pedagogy zaujaly například mozkohračky s názvem „Na ledové kře“, „Tučňáci na 

ledu“, „Auto blok“ nebo „Červená karkulka“. Poté si učitelé mohli vyzkoušet tzv. pukec, což byl ruční 

hokej s malými puky. Cílem bylo dostat puk srze malou dírku ve středu desky odrazem na druhou 

stranu soupeře. Ten kdo se zbavil všech minipuků vyhrál. Tato hra rozvíjí především jemnou 

motoriku, ale také soustředěnost a vytrvalost. Největší zajímavostí, kterou lektorka přivezla, byl tzv. 

mindball. Jedná se o hru, která je ovládána pouze myšlenkami daného jedince, který má na hlavě 
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nasazenou bezdrátovou čelenku. Pomocí myšlenek a soustředění má jedinec za úkol proplést kuličku 

v hracím poli celou dráhou. Tato hra byla mezi učiteli velmi oblíbená. Všechny mozkohračky trénují 

soustředění, posilují paměť, rozvíjejí mentální schopnosti, zlepšují jemnou motoriku. 

 

Zhodnocení workshopu, informace o proběhlých aktivitách v projektu MAP II, plánování do konce 

projektu 

Po skončení workshopu měla lektorka na pedagogy dotazy, zda se jim mozkohračky líbily a využily by 

je při svých hodinách. Lektorka také nabízela nákup jednotlivých hraček nebo dala doporučení, kde 

mozkohračky využít. Učitelé se taky bavili v rámci pracovní skupiny financování a o možnostech 

zafinancování těchto mozkohraček do škol. Navrhovali například využití ve školních klubech či 

hernách v rámci financování z projektu Šablony. Členové pracovní skupiny pro matematickou 

gramotnost zase debatovali o možnosti uspořádání soutěže mezi žáky v logických skládačkách, jako 

byly například „Kostky ledu“ nebo „Tučňáci na ledu“. Členové rovných příležitostí debatovali o 

způsobu začlenění mozkohraček do svých klubů a nízkoprahových center. Klienti by tak mohli 

trénovat svůj mozek zábavnou formou. Pracovní skupina pro polytechnické vzdělávání řešila otázku 

mezigeneračního propojení v rámci soutěže v logických skládačkách se svými prarodiči či rodiči. Padl 

návrh na uskutečnění akce o letních prázdninách, kdy pod záštitou například rodinného centra byla 

uskutečněna tato událost.  

V této části společného setkání shrnula slečna Krupičková také realizované aktivity a plán do konce 

projektu. Seznámila účastníky také s novým pokračujícím projektem „Podpora vzdělávání - MAP ORP 

Světlá nad Sázavou III“, který je nyní v závěrečné fázi hodnocení a je plně schválený. S tím souvisí také 

nominace členů PS do pokračujícího projektu. Slečna Krupičková vyzvala přítomné, aby si promysleli 

své pokračování v pracovních skupinách i nadále nebo zda o účast v PS již nemají zájem. Své 

vyjádření, mají za úkol sdělit nejpozději na posledním setkání PS (srpen 2022). Dalším bodem, který 

slečna Krupičková probrala s účastníky, byla možnost vytvoření společné facebookové skupiny 

pedagogů z ORP Světlá nad Sázavou. O tuto platformu učitelé již v minulosti žádali. Byl by to prostor 

vhodný pro sdílení mezi školami v daném území. Nyní probíhala diskuze, zda platformu vytvořit a jaký 

by byl její obsah.  

Závěr 

V úplném závěru se paní Krupičková rozloučila a všem přítomným poděkoval za účast. V neposlední 

řadě proběhlo pozvání na poslední setkání PS v tomto projektu. Předpokládaný termín setkání bude 

konec srpna. Podrobnější info bude sděleno v průběhu prázdnin. 

 

Ve Světlé nad Sázavou dne 8. 6. 2022 

 

Zapsala: Lucie Šulcová 

Přílohy k zápisu: 

 Prezenční listina  


