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POZVÁNKA 
na společné jednání pracovních skupin 

 
pracovní skupina:   
 
Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost-inkluze-kvalita 
Pracovní skupina pro doporučená opatření a průřezová a volitelná témata 
Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání  
Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem  

 
 

které se uskuteční ve čtvrtek, 15. prosince 2016 od 16, 00 hod  
v hotelu KRAKONOŠ Mariánské Lázně 

 
 
Program jednání:  

1. Informace o pokroku v projektu MAP Rozvoj vzdělávání na Mariánskolázeňsku. 
2. Zpráva manažerů pracovních skupin o činnosti. 
3. Přínos pro jednotlivé školy v území a nastavení spolupráce 

 
Organizační záležitosti: 

1. Doprava na Krakonoš vlastními dopravními prostředky nebo MHD. Odjezd autobusu 
společnosti ČSAD ze zastávky od hotelu Excelsior v 15,24 hod.  

2. Zpět jede bus v 18,12 hod nebo 19,19 hod nebo TAXI. Autobus stojí 12 Kč. 
3. Pokud bude zájem minimálně 15 osob o dopravu zpět z Krakonoše ve 21,30 hod, 

zajistíme společnou dopravu z Krakonoše.  
4. První část jednání je plánována na cca 1 hodinu, v 17 hod společná večeře a potom 

neformální posezení do cca 22 hod. 
5. V čase od 19,30 hod do 20,30 hod je možné využít bazén, který bude zamluven pro 

naší akci. Plavky sebou. 
6. Po večeři by měla probíhat neformální diskuze, výměna zkušeností a příklady dobré 

praxe. 
7. Po večeři proběhne volná zábava.  

 
Moc prosíme o potvrzení Vaší účasti na jednání, neboť musíme objednat večeře.  Na tomto 
jednání bychom Vám rádi poděkovali za dosavadní spolupráci a spolupráci v dalších letech.  
 
Na setkání se těší realizační tým MAP Rozvoj vzdělávání na Mariánskolázeňsku. 
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Daniela Morávková – projektový manažer 
Mgr. Jana Čížková – věcný manažer projektu 
Mgr. Lucie Straková – manažer pracovní skupiny Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost –   
                                     inkluze – kvalita 
Mgr. Lenka Stehlíková – manažer pracovní skupiny pro doporučená opatření a průřezová a    
                                         volitelná témata 
Mgr. Hana Pelikánová – manažer pracovní skupiny Čtenářská a matematická gramotnost  
                                        v základním vzdělávání 
PaedDr. Alena Hálová – manažer pracovní skupiny Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a  
                                        žáků ohrožených školním neúspěchem  
 
 
 
 
Další informace a potvrzení účasti prosím na tel.: 778 735 465 Mgr. Jana Čížková, nebo  
email: marianskolazensko.cizkova@seznam.cz,  
 


