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  Rozvoj vzdělávání na Mariánskolázeňsku 

číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000712 
 

pracovní skupina:   
Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost-inkluze-kvalita 

 2. května 2017 od 14,30 hod   Lesní škola Čtyřlístek,  
Téma jednání: Lesní školky 

Lektor: Mgr. Katka Filková     
 
pracovní skupina:   
Pracovní skupina pro doporučená opatření a průřezová a volitelná témata 

4. května 2017 od 15,30 hod  společenský sál Stará Voda,  
Téma jednání: Praktická ukázka jak na šablony   

Lektor: Mgr. Martin Vlasák  
 
Pracovní skupina:   
Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání  

9. května 2017 od 14, 00 hod  v ZŠ JIH 
Téma jednání: Setkání vedoucích čtenářských klubů – výměna zkušeností 
 
Pracovní skupina:   
Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem  

čtvrtek, 11. května 2017 od 14, 00 hod 
v Základní škole ÚŠOVICE, Školní náměstí 472, Mariánské Lázně 

Téma jednání: Nadaný žák 
 
 

WORKSHOP:       Jak na agresitivu u dětí 
pondělí, 15. května 2017 od 14, 00 hod 

Městský úřad Mariánské Lázně, zastupitelský sál 
     Mgr. Helena Kumperová 

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

18. května 2017 od 11 hod  sídlo d.s.o. Mariánskolázeňsko,  
Téma jednání: Výchovný a kariérový poradce 
Lektor: Bc. Jitka Ernestová, Úřad práce Cheb 

 
 
 

Na setkání se těší realizační tým MAP 
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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,  
 


