Stručná informace o Místní akční skupině Společná CIDLINA, z.s.
a projektu Místní akční plán II regionu Společná CIDLINA
Místní akční skupina je forma neziskové organizace, která se podílí na rozvoji regionu a pracuje na principu
veřejného a soukromého partnerství. Na území 38 obcí kolem města Chlumce n. C. a Nového Bydžova je to
Společná CIDLINA, z.s., která se podílí na rozvoji regionu již od roku 2008. Nezisková organizace vznikla v březnu
2004, od této doby je členská základna prakticky neměnná a členové se aktivně podílejí na realizaci jednotlivých
projektů a naplňování strategií. Připravené strategie jsou financovány z Evropských fondů a jsou podporovány
nejrůznější obory - ekonomika, zemědělství, školství, občanská vybavenost apod.
Specifickým projektem Společné CIDLINY je Místní akční plán II regionu Společná CIDLINA (MAP). Projekt
zahájil realizaci 1. července 2018 a bude ukončen 30. června 2022. Navazuje na aktivity, které byly stanoveny již
v předcházejícím projektu MAP I v rámci spolupráce mezi školami a dalšími subjekty z regionu.
Cílem projektu je spolupráce partnerů (školy, DDM, ZUŠ, neziskové organizace) v území, stanovení cílů a
nutných kroků k rozvoji a dosažení zlepšení vzdělávání v regionu. Hlavním přínosem realizace je rozvoj
komunikace mezi partnery ve vzdělávání (sdílení zkušeností, kulaté stoly, setkávání odborníků dle témat – fyzika,
matematika, přírodověda apod.).
Do projektu je zapojeno celkem 30 subjektů, které zahrnují jak mateřské
školy, tak školy základní, DDM, ZUŠ a školu speciální.

Výstupem projektu bude:





Udržení a prohloubení spolupráce všech partnerů ve vzdělávání v našem regionu
Popis potřeb každé mateřské a základní školy
9 strategií rozvoje vzdělávání především na větších mateřských a základních školách
Strategie vzdělávání regionu Společná CIDLINA

Hlavním pracovním (schvalovacím) orgánem projektu MAP je Řídící výbor, který má 23 členů a je složen za
zástupců škol, zřizovatelů a odborníků.

Dále je v rámci projektu zřízeno 5 pracovních skupin (matematická, čtenářská, rovné příležitosti, finanční a
pro neziskový sektor). Pracovní skupiny generují nápady, cíle, aktivity, které budou zahrnuty ve strategickém
plánu Společné CIDLINY a následně mohou být realizovány. Do pracovních skupin se mohou hlásit aktivní
osoby z řad škol, rodičů, veřejné správy, neziskových organizací, odborníků apod., kteří chtějí vzdělávání v našem
regionu posunout vpřed.

V rámci projektu jsou již realizovány aktivity, které vedou ke zkvalitnění vzdělávání v našem
regionu:
 testování škol v regionu „MAPA školy“
 popis škol – potřeby jednotlivých škol (popisy potřeb slouží jako podklad k tvorbě strategie
vzdělávání regionu)
 v regionu působí odborný expert – logoped pro většinu mateřských škol a část základních škol
 společný pracovník pro IT podporu
 kroužek robotiky a polytechniky na novobydžovských školách, které jsou otevřeny pro děti 2. stupně
všech škol z regionu
 ve spolupráci s knihovnami Nový Bydžov a Chlumec n. C. probíhá aktivita čtenářské dílny pro děti
MŠ a žáků 1. st. ZŠ
 semináře „Neuro-vývojová terapie I.“, „Legislativa v MŠ“, „Programování lego mindstorm EV3“, „Práva a
povinnosti vychovatele školních družin“, „Výpomůcky ve výuce HV“
 dvoudenní semináře pro zřizovatele škol „Komunikační a prezentační dovednosti“ a pro mateřské školy
„Integrace dětí s handicapem“
 seminář „Zdravotník zotavovacích akcí“ 40 h., 26 účastníků z MŠ, ZŠ a NNO
 seminář „První pomoc“ 8 h., 80 účastníků z MŠ, ZŠ a NNO
 seminář „Neuro-vývojová terapie II.“ pro MŠ, 30 účastníků
 exkurze pro pedagogy základních škol na ZŠ Kunratice se seminářem „Nové metody ve výuce“, 21 účastníků
 průběžně probíhají kulaté stoly, sdílení zkušeností účastníků všech zapojených aktérů v území (knihovny,
družiny, NNO, ZŠ, MŠ)
 seminář „Strava a sport“ pro trenéry sportovních klubů, rodiče sportovců
 kulatý stůl k problematice přechodu žáků z 1. st. základních škol na 2. st. základních škol

Další plánované aktivity:











semináře a exkurze pro vedení třídnických hodin na ZŠ
dvoudenní seminář pro družiny
ve spolupráci se ZŠ Smidary – představení SŠ pro žáky 7. a 8. tříd v prostorách školy
semináře pro MŠ „VOKS – Jak rozvíjet předčtenářskou a předmatematickou gramotnost“, „Pedagogická
diagnostika pro přípravu cíleného předškolního vzdělávání“
17. 1. 2020 – seminář Dr. Lidmily Pekařové „Jak vychovat slušného člověka 6-15 let“
7. 4. 2020 – seminář PaedDr. Ivy Tomáškové „Jak rozvíjet předčtenářskou a předmatematickou gramotnost
„
15. 4. 2020 – seminář Mgr. Vladimíra Váchy „Co dělají naše děti, když jsou on-line“
duben/květen 2020 - Základní kurz „Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT)“ - 24 hodin + navazující
seminář
květen/červen 2020 – seminář školní zralosti ve spolupráci s PPP HK
5. 11. 2020 - PhDr. Zora Syslová, Ph.D. „Pegagogická diagnostika pro přípravu cíleného předškolního
vzdělávání“

Další aktivitou Společné CIDLINY z.s. je metodická podpora škol v regionu při zjednodušeném podávání žádostí
o podporu tzv. šablony.První vlna žádostí je úspěšně zrealizována, ve druhé vlně jsou podány žádosti a u
některých škol již probíhá i realizace.

Kontakty:
manažerka Společné CIDLINY, Ing. Jana Bitnerová, bitnerova@spolecnacidlina.cz
manažerka projektu Bc. Lucie Říhová, rihova@spolecnacidlina.cz
manažerka pro implementaci Bc. Žaneta Musilová, musilova@spolecnacidlina.cz
Více informací na:
https://www.spolecnacidlina.cz/cinnost-14-20/projekt/mistni-akcni-plan-ii-regionu-spolecna-cidlina

