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WORKSHOP pro všechny učitelé, rodiče, přátelé vzdělávání 
1.března 2017 od 14, 00 hod 

Velká zasedaní místnost na úřadě v Mariánských Lázních 

Levák a jeho svět 
Lektor: ing. Ivo Vodička 

 
 
pracovní skupina:   

Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost-inkluze-kvalita 
 7. března 2017 od 14,30 hod  

Knihovna obce Velká Hleďsebe,  
Téma jednání: Pohybové aktivity dětí, pobyt v přírodě, hygiena odpočinku, přírodovědné a 

sportovní programy, kroužky 
 
pracovní skupina:   

Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání  
9. března 2017 od 14, 00 hod 

Knihovna obce Velká Hleďsebe,,  
Téma jednání: Cvičení paměti aneb jak si lépe pamatovat.  

Lektor: ing. Dagmar Fišerová 
 
 

WORKSHOP pro všechny učitelé, rodiče, přátelé vzdělávání 
a pracovní skupina Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost-inkluze-kvalita 
 

20. března 2017 od 13 hod – 18 hod 
 Hroznatova akademie, Klášter premonstrátů v Teplé 

Vliv alternativních výtvarných technik 
Lektor: PhDr. Vlasta Šedá a Jiří Šedý 

Všeobecný náhled do estetické výchovy.  Alternativní výtvarné techniky v závislosti na věku 
dítěte a žáka. Spojeno s praktickou ukázkou. Hra s barvou – jaro, léto. 

 
Z důvodu zajištění dopravy do Teplé a zpět prosíme o závazné přihlášení na tento 

workshop nejpozději do pátku 17. 3. 2017.  Odjezd z Mariánských Lázní ve 12,30 hod 
od ZŠ JIH (před hl. vchodem) a 12,40 hod od ZŠ Úšovice. 
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Řídící výbor MAP Rozvoj vzdělávání na Mariánskolázeňsku. 

23. března 2017 od 13 hodin 
Knihovna obecní úřad Velká Hleďsebe 

Pozvánky budou zaslány členům ŘV MAP 
 
 
 

WORKSHOP pro všechny učitelé, rodiče, přátelé vzdělávání 
27. března 2017 od 14 hod  

velká zasedací síň Městského úřad Mariánské Lázně 
 

Výchova a vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra 
Klasifikace PAS, TRIÁDA problémových oblastí společná pro PAS, nespecifické rysy. 

Možnosti výchovy a vzdělávání žáků s PAS. Obecná doporučení při výchově a vzdělávání 
vyplývající z diagnózy PAS. 

Lektor: Mgr. Helena Kumperová – pedagogicko psychologická poradna Karlovy Vary 
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Na setkání se těší realizační tým MAP 
 

 
Rozvoj vzdělávání na Mariánskolázeňsku. 

 
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  
 
 
 
 
Informace k jednání pracovních skupin na tel.: 778 735 465 Mgr. Jana Čížková,  
email: marianskolazensko.cizkova@seznam.cz,  
 


