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pracovní skupina:   

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

Knihovna obce Velká Hleďsebe,  
Téma jednání: Hygienické požadavky na provoz mateřských škol 

Lektor: pracovnice OHES Barbara Průchová, Martina Burešová     
 
 
pracovní skupina:   
Pracovní skupina pro doporučená opatření a průřezová a volitelná témata 

12. dubna 2017 od 9,00 hod  v Základní škole Čtyřlístek,  
Téma jednání: CLIL ve výuce – ukázka praktické hodiny na ZŠ Čtyřlístek   

Lektor: Michaela Hlaváčová  
Workshop s certifikátem 

 
Pracovní skupina:   
Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním 
neúspěchem  

úterý, 18. 4. 2017 od 14, 00 hod 
v Základní škole ÚŠOVICE, Školní náměstí 472, Mariánské Lázně 

Téma jednání: Prevence syndromu vyhoření, lektor: Mgr. Mária Adamkovičová 
 
 
Pracovní skupina:   
Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání  

19. dubna 2017 od 15, 00 hod  v Knihovně, Mariánské Lázně 
Téma jednání: Jak napsat knihu, Lektor: Markéta Harasimová, spisovatelka 

 
 
pracovní skupina:   
Pracovní skupina pro doporučená opatření a průřezová a volitelná témata 

20. dubna 2017 od 11,00 hod  v ZŠ JIH  
porada ředitelů ZŠ k šablonám,  
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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,  
 


