
 

 

              

Zápis z 9. jednání pracovní skupiny Matematická pre/gramotnost 

v rámci projektu 

Místní akční plán vzdělávání ORP Valašské Klobouky II 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010698 

PROGRAM  

1. Zahájení 

2. Projekt MAP 

3. Návrh aktivit 2021 

4. Aktivity MAP + KAP 

5. Diskuze 

6. Výměna zkušeností 

7. Závěr 

 

1. Zahájení 

Ing. Hana Plšková, manažerka MAP, přivítala přítomné, informovala je o programu jednání. Jednání 
proběhlo online ve čtvrtek 23. 2. 2021 od 09.00 hod prostřednictvím programu Microsoft Teams 
z důvodu pandemie COVID, která neumožňuje bezpečné osobní setkání. 

 

2. Projekt MAP 

Se členy pracovní skupiny jsme probrali dokumenty, na kterých s námi spolupracovali. Jednalo se o 
vyplnění evaluačního dotazníku, který nám slouží ke zhodnocení efektivity fungování pracovních 
skupin. Dále budeme aktualizovat Akční plán společně s aktualizací potřeb škol. Členům pracovních 
skupin jsme nabídli naši pomoc při vyplňování těchto dokumentů. 

 

3. Návrh aktivit 2021 

V další části jsme se věnovaly školení, které nás v roce 2021 čekají: 

 

Plánovaná školení 

Datum Název Bližší specifikace 

17. 3. 2021 Hry a činnosti pro prevence agrese a 
agresivity u dětí MŠ 

Kyberšikana – zraňování, které není vidět 

9:00-12:00 1. část – pro pedagogy 
MŠ 

13:00-16:00 2. část – pro pedagogy 
ZŠ 

8. 4. 2021 Průřez tématy – Mgr. Karel Opravil určeno pro pedagogy ZŠ 

15. 10. 2021 Rodič a učitel – spolu nebo proti sobě? – Dr. 
Lidmila Pekařová 

určeno pro pedagogy MŠ, ZŠ, 
rodiče 

x. x 2021 Ukázkové hodiny s dětmi v MŠ – Mgr. Natália 
Tofflová 

určeno pro pedagogy MŠ 

 

 



 

 

Dále máme 
v jednání: 

Vzdělávací agentura Mgr. Jitka Blechová – domlouváme přes ni lektora Mgr. Jiřího Haldu a další 
lektory pro rok 2022 

Hana Lavičková – lektorka, která se zabývá čtenářskou gramotností pro pedagogy MŠ a 1. stupně ZŠ 

Agentura vzdělávání pro praxi – komunikujeme s Mgr. Janou Špulířovou, která vede tuto agenturu, 
projevili jsme zájem o paní Facovou a pana Orla 

Mgr. Lenka Bínová – znovu jsme oslovili tuto lektorku, máme přislíbený termín 10. 5. 2022 

 

Rozvoj polytechnického vzdělávání: 

V rámci rozvoje polytechnického vzdělávání jsme členům navrhly, že bychom do mateřských škol 
pořídily tzv. Františkovy chaloupky. Jedná se o sadu na rozvoj polytechnického vzdělávání a motoriky, 
kterou s dětmi pedagogové dále upravují a rozvíjí do finální podoby. Základním školám jsme opět 
nabídly polotovary na podporu polytechnického vzdělávání v ZŠ. 

 

Rozvoj environmentálního vzdělávání: 

V této oblasti jsme mateřským školám nabídli seminář Jak učit POLY, tento program napomáhá 
pedagogům v návodu, jak správně na polytechnické vzdělávání v mateřských školách. Zajistili bychom 
2 nebo 3 workshopy. Pro základní školy nás oslovily brožury Učíme se venku společně se zajištěním 
workshopu k této metodice.  

 

Na závěr aktivit pro rok 2021 jsme členům ještě přednesly návrh vytvoření sešitů pro předškoláky. 
Byla by to ucelená příručka pro děti, které půjdou do 1. třídy, jakýsi přehled toho, co všechno by dítě 
mělo umět před nástupem do školy.  

 

4. Aktivity MAP + KAP 

Budeme realizovat projekt z KAPu, který jsme řešili již minulý rok a schvalovali, do čeho se zapojíme.  

V tomto roce v květnu čeká pedagogy ZŠ vzdělávací program v ZOO Zlín Lešná, pro pedagogy MŠ 
zajišťuje seminář Malá technická univerzita – Úvod do polytechnického vzdělávání: Stavitel. V říjnu 
proběhne další vzdělávací program v ZOO Zlín Lešná pro pedagogy ZŠ, pro pedagogy MŠ to bude 
v rámci Malé technické univerzity vzdělávací program Úvod do digitálního světa, prožitkem, názorně 
a jednoduše.  

 

5. Diskuse 

V rámci diskuse se každý člen vyjádřil ke všem našim návrhům v rámci polytechnického a 
environmentálního vzdělávání a sešitů pro předškoláky, zdali je pro nebo ne, abychom se dále 
rozhodli, co s danou aktivitou. 

 

6. Výměna zkušeností 

Na téměř samém konci online setkání nás zajímalo, jak pedagogové bojují s online výukou v současné 
době v období COVID pandemie. Každý člen se vyjádřil a inspiroval ostatní. 

 

7. Závěr 

Na závěr realizační tým poděkoval všem za účast a za spolupráci. 

 

Zapsala: Bc. Jaroslava Káňová       Ve Vysokém Poli 26. 2. 2021 


