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6.2.2018_úterý 14,30 ZŠ JIH pracovní skupina 1:  Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost-inkluze-kvalita 
Dokončení SWOT analýzy. Talentované dítě v mateřské škole  - jak ho identifikovat, spolupráce s rodinou, 
rozvoj talentu od útlého věku - výměna zkušeností. 
8.2.2018_čtvrtek 14,00 ZŠ ÚŠOVICE Pracovní skupina3 :  Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků 
ohrožených školním neúspěchem  Dokončení SWOT analýzy. Příprava na zpracování žádosti MAP II. Nápady 
na implementaci. Spolupráce školy a OSPOD. 

 

PRACOVNÍ SKUPINY  JSOU DNE 6. a 8.  února 2018 Z DŮVODŮ VZDĚLÁVÁNÍ 
MANAŽERŮ ZRUŠENY – nebudou se konat. 
 
13.2.2018_úterý 9,00 - 13,00 školní jídelna ZŠ Lázně Kynžvart 
pracovní skupina 4:  Pracovní skupina pro doporučená opatření a průřezová a volitelná 
témata    

WORKSHOP s lektorem a OSVĚDČENÍM: 
Vzdělávání pro pracovníky školních jídelen: 

Regionální potraviny a Zdravá svačinka. 
Stravovací návyky ve školním vzdělávání. 

Spojeno s praktickou ukázkou. 
 
 
20.2.2018_úterý 14,00 ZŠ JIH 
pracovní skupina 2:  Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání  
Pracovní skupina3 :  Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním 
neúspěchem  

WORKSHOP s lektorem s OSVĚDČENÍM: 
Cizojazyčné dítě ve školní třídě 

Problematika dětí cizinců v českém vzdělávání na 1. stupni ZŠ, jejich výuka českého 
jazyka, spolupráce s rodiči cizinci a způsoby překonávání jazykových bariér. 

Postavení žáka cizince ve skupině jazykově homogenní třídy a dopad tohoto vstupu 
na psychiku dítěte. 

Nedílnou součástí semináře je právní rámec vzdělávání dětí cizinců a praktické 
příklady pomoci školám při vzdělávání těchto dětí. 

 
WORKSHOP s lektorem s OSVĚDČENÍM: 

Rozvíjení čtenářské gramotnosti v podmínkách MŠ 
(jednotlivé metody, práce s různými texty, konkrétní činnosti) 

 
 

Oba semináře jsou ve stejný čas ve škole ZŠ JIH, přijďte, určitě si vyberete.  
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
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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 
Informace k jednání pracovních skupin na tel.: 778 735 465 Mgr. Jana Čížková,  
email: marianskolazensko.cizkova@seznam.cz,  
 


