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Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická Čáslav 

centrem kolegiální podpory ředitel školy Mgr. David Tichý 

a realizační tým IKAP II GaSOŠPg Čáslav

Gymnázium a Střední odborná škola pedago-

gická Čáslav jsou od září 2020 zapojeny do tříle-

tého projektu IKAP II (Implementace krajského 

akčního plánu Středočeského kraje). Cílem pro-

jektu je podpora prohlubování kompetencí 

pedagogických pracovníků a zajištění zvyšová-

ní kvality výuky.

V rámci svého zapojení má GaSOŠPg za cíl 

vytvořit centrum kolegiální podpory a umožnit 

tak vzájemné sdílení dobré praxe a inovativ-

ních přístupů ve vzdělávání mezi pedagogický-

mi pracovníky mateřských, základních a střed-

ních škol v Čáslavi a okolí. Centrum kolegiální 

podpory se zaměří na tři vzdělávací oblasti: 

čtenářskou, digitální a přírodovědnou gramot-

nost.

V uplynulých měsících se v popředí zájmu 

ocitla zejména digitální gramotnost. Všichni si 

zřejmě uvědomujeme, že možné deficity v digi-

tální gramotnosti nás v uplynulém roce dostih-

ly tam, kde bychom to ani nečekali. A tak je nyní 

podpora rozvoje digitálních dovedností a jejich 

zvládání ze strany pedagogických pracovníků 

aktuálnější než kdykoliv v minulosti. Proto i 

GaSOŠPg v rámci projektu IKAP II nabídla na 

podzim pomocnou ruku v této oblasti nejen 

čáslavským základním školám, ale také kole-

gům z okolí. Spolupráce již byla navázána se 

základními školami ve Žlebech, Zbýšově a 

Krchlebech. Kromě řešení aktuálních výzev 

spojených s přesunutím vzdělávání do online 

prostředí, by se v budoucnu měla pozornost 

zaměřit také na práci s pomůckami na virtuální 

realitu a jejich možné využití ve výuce a krouž-

ky robotiky.

V současné době probíhají přípravy na čte-

nářské dílny, které budou vytvářet příležitosti 

pro setkávání pedagogů se zájmem o prohlou-

bení znalostí v přístupu k podpoře čtenářské 

gramotnosti. Zaměření čtenářských dílen bu-

de velmi různorodé, stejně jako má čtenářská 

gramotnost přesah do všech dalších oborů, 

jelikož úspěšné porozumění textu je základním 

předpokladem pro osvojování jakýchkoliv po-

znatků.

V rámci přírodovědné gramotnosti budou 

samozřejmě sdíleny poznatky pro výuku biolo-

gie, fyziky a chemie, ale také budou propagová-

ny prostředky k uplatňování badatelské výuky 

a podpoře enviromentálního smýšlení. V budo-

vě školy GaSOŠPg navíc vzniknou 3 nově vyba-

vené laboratoře, které nabídnou moderní pří-

stupy s možností využít pro výuku měřící pří-

stroje Pasco, digitální trinokulární mikroskop, 

sady preparátů nebo stavebnice pro výuku che-

mie.

Pro úspěšnou realizaci vzájemné kolegiální 

podpory je důležité navazování dlouhodobých 

vztahů. Není tedy cílem GaSOŠPg jen vytvářet 

sérii školení, které budou navštěvovány jedno-

rázově, ale spíše se zaměřit na kontinuální spo-

lupráci dle potřeb a požadavků zapojených 

kolegů z ostatních škol. Ke spolupráci jsou vítá-

ni kolegové z jakéhokoliv typu školy napříč 

vzdělávací soustavou-MŠ, ZŠ i SŠ.

Těšíme se na spolupráci!

ČÁSLAVSKÉ GYMNÁZIUM STÁLE OSLAVUJE
26. ledna 2021 oslavila paní Mgr. Božena Glad-

ková, dlouholetá obětavá profesorka Gymná-

zia a Střední pedagogické školy v Čáslavi, krás-

né 90. narozeniny.

Gratulanti v rouškách očekávali v nouzové 

době učitelku unavenou po všech prodělaných 

zdravotních potížích. Ale rok 1931 byl zřejmě 

dobrý ročník. Paní profesorka ruského jazyka 

se zotavila natolik, že její elán a především per-

fektní paměť vyrazily dech. Se svým pověstným 

laskavým rozzářeným úsměvem se seznámila s 

Mgr. Davidem Tichým, ředitelem Gymnázia a 

Střední odborné školy pedagogické v Čáslavi, a 

přijala od něj blahopřání s kyticí květin. Další 

dárečky a gratulace předaly její tři bývalé žáky-

ně: Mgr. Eva Drábková za komisi pro občanské 

záležitosti Městského úřadu v Čáslavi, matu-

rantka 1960, Mgr. Jana Andrejsková, dlouhé 

roky kolegyně a také maturantka 1970, a do 

třetice autorka tohoto textu, maturantka 1989.

Naší milé a trpělivé paní profesorce přeje-

me ještě hodně let alespoň v takové kondici, v 

jaké jsme ji zastihli, mnoho příjemných setkání 

a vzpomínání a hlavně dobré zdraví. Je pro nás, 

někdejší žáky s různým odstupem od maturity, 

i pro bývalé kolegy, motivací, vzorem člověka, 

který se snaží překonávat i v tak požehnaném 

věku obtížné překážky.

Všechno nejlepší, paní profesorko Božen-

ko!

                  

       Za gratulanty Mgr. Lada Marková
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