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Místně zakotvené učení v praxi škol na Rychnovsku 

Co to vlastně celé je? 
Místně zakotvené učení (MZU) napříč předměty nejen ukotví učení k místu a regionu, ale pomůže rozvíjet metody a je 

příležitostí ke sdílení rozvoje pedagogické práce. Rozvineme také kontakty mezi třídami napříč regionem. Pomůžeme 

výměně zkušeností a možná tak nastartujeme další spolupráci. Seznámíme se také s dobrými příklady odjinud a ty nás 

mohou posunout k lepšímu využití místa nebo obce, kde žijeme k obohacení výuky v základní škole. Naučíme se učit děti 

více myslet o světě kolem sebe a na něm se učit porozumět tomu vzdálenějšímu. A poznáme odborníky, kteří se nám 

budou ještě hodit. 

Čeho chceme dosáhnout? 

 Přinést do škol v území nové metody a dobré zkušenosti s nejrůznějšími formami učení o místě, učení 

v místě a místně zakotveného učení. 

 Přinést spolupráci mezi třídami a výměnu zkušeností mezi učiteli v provázání výuky s místem. 

 Shromáždit a předvést zkušenosti, témata, zajímavosti a metody k dispozici všem. 

Jaký máme plán 

Koho hledáme? 

 Učitele zvědavé na metody a 
zkušenosti 

 Třídy, které se zapojí do projektů 

 Odborníky, učitele nebo znalce a 
nadšence, kteří znají místo a mají 
nápady, jak je využít, nebo je jen 
zmapovat 

Kdy se to bude dít? 

Semináře začnou na jaře 2019. 

Třídy s jejich učitelem ve dvou vlnách vždy v dubnu 
(2019 a 2020), aby mohli v září začít s projektem. 

Kolik to bude stát?  

Skoro nic. Jen to nejdražší - váš čas. Pro školu i 
osoby tedy zdarma. 

@ 

Seznámení s 
MZU

5 metodických 
a motivačních otevřených 

seminářů v území

cyklus 14 setkání 
s regionálními osobnostmi 

a odborníky na MZU

Témata pro 
MZU

mapování témat a 
specifik Orlických hor

shromáždění a příprava pro 
výuku - databáze a skupina 

zájemců

Školní projekty 
zakotvené v 

místním učení

příprava 
školních tříd a 

témat

podpora jejich práce 
semináři a 
odborníky

2 moderované 
workshopy ke 

sdílení

Šíření metod a 
úspěchů v 

regionu

3 minikonference s představením 
projektů a novinkami

soutěže třídních 
týmů ve znalosti 

regionu
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