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Pracovní skupina3 :   
Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem  

 
čtvrtek, 2. listopadu 2017 od 14, 00 hod 

v Základní škole ÚŠOVICE, Školní náměstí 472, Mariánské Lázně 
 
Téma jednání: "Jak se domluvit s dětmi a dosáhnout spolupráce" 

Lektor: Zdeněk Okleštek 
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

Pracovní skupina3 :   

Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem  

pracovní skupina 4:   

Pracovní skupina pro doporučená opatření a průřezová a volitelná témata 

 

7. listopadu 2017 od 14 hodin, ZŠ Úšovice 
 

Téma jednání: Kyberšikana pro učitele 
Lektor: Jiří Ištvánik, Petr Buřič Policie ČR 

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

 
pracovní skupina 4:   
Pracovní skupina pro doporučená opatření a průřezová a volitelná témata 

 
9. listopadu 2017 od 14,00 hod, ZŠ JIH 

Téma jednání: Polytechnické vzdělávání – školní dílny v nové době 

Lektor: Jaroslav Krátký, zkušený učitel školních dílen 

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

pracovní skupina 1:   
Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost-inkluze-kvalita 

  

14. listopadu 2017 od 14,30 hod ZŠ JIH    
Téma jednání: Nemocné dítě v mateřské škole, řešení akutních příhod, 1. pomoc u dětí, 

očkování dětí, zdravý životní styl  
Lektor: p. Zuzana Kovandová, Royal Rengers 
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WORKSHOP:        ARTEFILATIKA , barevná typologie 
je reflektivní, tvořivé a zážitkové pojetí vzdělávání a výchovy, které vychází z vizuální kultury nebo 
jiných expresivních kulturních projevů (dramatických, hudebních, tanečních) 

 
23. listopadu od 14, 00 -17,00 hod hotel Krakonoš 

    Lektor: Mária Adamkovičová 
                  Marie Rychterová 

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

 

Na setkání se těší realizační tým MAP 

Rozvoj vzdělávání na Mariánskolázeňsku 
 
 
 
 
 
Daniela Morávková – projektový manažer 
Mgr. Jana Čížková – věcný manažer projektu 
 

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


