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Vážení tená i,  

otvíráte druhé íslo Newsletteru projektu Vzd lávání na Mariánskoláze sku. Aktivity projektu jsou 
realizovány na území ORP Mariánské Lázn , a to ve 22 školách a školských za ízení.  Realiza ní tým 
spolupracuje dále s neziskovými organizacemi našeho regionu, s podnikatelskými subjekty a dalšími 
zajímavými a p ínosnými osobnostmi pro náš projekt. Hlavním cílem projektu je zlepšit kvalitu 
vzd lávání v mate ských a základních školách, p inášet p íklady dobré praxe, realizovat setkání a 
vým nu zkušeností všech aktér  v území. Realizátorem je dobrovolný svazek obcí 
Mariánskoláze sko. 

Pokud máme v zkratce zhodnotit uplynulý školní rok, byl rokem, který nemá ve školství obdoby. Od 
11. b ezna byly školy uzav eny a žáci se do škol vraceli v omezené mí e do škol v ervnu. Všichni, kte í 
p sobíme na poli vzd lávání jsme se ocitli v nové situaci a u ili se novým v cem. Byla to p íležitost 
u it komunikovat po síti, u itelé se seznamovali se zákonitostmi distan ní výuky. Na dálku jsme se 
spojovali, komunikovali a všichni spole né sdíleli nové poznatky, dovednosti a zkušenosti.    

Pokud se vrátíme k Newsletteru . 1, ne všechny aktivity jsme splnili, protože zásahem vyšší moci 
(Covid – 19) jsme museli n které plánované aktivity zrušit zcela, jiné p esunout na nadcházející školní 
rok. Hodnocení realizace projektu si m žete p e íst na našem webu ve zpráv  pod názvem Plán a 
skute nost školního roku 2019/2020.  První pololetí bylo napln no mnoha akcemi a aktivitami, 
druhé bylo poznamenáno zav enými školami. Nad rámec plánu jsme si vymysleli Letní školi ku pro 
p edškoláky. Ta se uskute nila za velké pomoci paní editelky Mgr. Vladislavy Chalupkové, kde se ve 
škole v Drmoulu aktivita konala. Velké pod kování pat í i všem lektorkám, které b hem prázdnin 
v novaly sv j as této aktivit .  

Realiza ní tým projektu se nám drobn  prom nil. Do týmu k nám p išla PaedDr. Alena Hálová. 
Nemohli jsme nevyužít životní zkušenosti a znalosti bývalé editelky ZŠ Úšovice. Jinak je realiza ní tým 
stabilní, všichni jsou zapojeni dle svých schopností a dovedností. Na realizaci projektu se velkou 
m rou podílejí i editelé a editelky všech zapojených škol v území. Touto cestou jim také d kuji.  

Základním stavebním kamenem aktivit jsou pracovní skupiny, které se pravideln  potkávají a navrhují 
vhodné innosti k následné realizaci. O innosti pracovních skupin uvádíme n kolik informací na str. 
11 tohoto Newslettru. Nov  jsme se potkali s leny pracovních skupin i na síti a kv tnové setkání se 
uskute nilo prost ednictvím videokonference v ONLINE prostoru. Všichni, kterým se poda ilo do 
setkání napojit, inspirovali ostatní k distan ní výuce a r zným formám výuky na dálku. Pedagogové si 
nap í  škol vym ovali svoje zkušenosti práv  z probíhající distan ní výuky, p edávali si svoje 
zkušenosti a tuto platformu vzájemné vým ny v dob  izolace velmi ocenili.  Sami editelé škol p išli 
s návrhem na zavedení tzv. „ editelských úterk “. 

B hem nich si vym ovali svoje starosti s uzav ením škol a podle jejich pravidelné ú asti bylo patrné, 
že jim tato forma setkávání také vyhovuje. Pro školní rok 2020/2021 navrhli v editelských útercích 
pokra ovat pravideln  jednou za 14 dn .  

Shrnutí školního roku 2019/2020 si m žete p e íst na našem webu v Sebehodnotící zpráv  
k ukon ení druhého roku realizace projektu k 30. 6. 2020.  

Máme p ed sebou školní rok 2020/2021, p edposlední rok v realizace projektu MAP II Vzd lávání na 
Mariánskoláze sku, který bude realizován do 31. 5. 2022.  V období letních prázdnin p ipravil 
realiza ní tým Ak ní plán na dalších 10 m síc . Myslím, že se máte zase na co t šit.   
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Podrobné informace v etn  pozvánek, tiskových zpráv a fotodokumentace najdete vždy na webových 
 stránkách https://www.marianskolazensko.org/projekty/projekty-svazku-marianskolazensko/map-
vzdelavani-na-marianskolazensku/, sociální síti https://www.facebook.com/MAPMarianskolazensko/ 
a také v jednotlivých školských za ízení mikroregionu Mariánskoláze sko. Facebookový profil slouží 
ve ejnosti a pedagog m také ke sdílení lánk  týkajících se školství v eské republice. 

Prohlédn te si Ak ní plán projektu od zá í 2020 do srpna 2021, a najd te si aktivity, které Vás zajímají 
a jsou ur eny pro Vás. Uvedené akce jsou TOP akcemi pro pedagogy, ve ejnost, d ti a žáky. Nejsou 
úplným vý tem plánovaných aktivit v rámci realizace MAP II. Aktuální plán si m žete vždy najít na 
našich webových stránkách nebo facebooku.  Rádi se s Vámi na n které naší akci s Vámi potkáme.  
 

Jednou z naší priority v projektu je spolupráce s pedagogy, pracovníky škol, rodi i a ve ejností. Náš 
odborn  zdatný tým je p ipraven s Vámi konzultovat vaše problémy, diskutovat to, co vás trápí. 
Pomoci vám. Jsme ochotni p ijít i do vaší vyu ovací hodiny a poskytnout bezúplatn  mentorskou 
pomoc. Kontakty jsou uvedeny na konci tohoto Newslettru.  

 

P EJEME VŠEM PRACOVNÍK M ŠKOL ÚSP ŠNÉ VYKRO ENÍ DO ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021. HODNÉ 
ŽÁKY, BEZKONFLIKTNÍ RODI E, MILÉ KOLEGY A KOLEGYN , PEVNÉ NERVY A V NEPOSLEDNÍ AD  
PEVNÉ ZDRAVÍ. A  SE VÁM PODA Í VŠE, CO SI P EJETE.  

 

Divadelním p edstavením RAPPER 

Anotace: P íb h u itele hudební výchovy, 
který se snaží pochopit HIP-HOP. V hlavní 
roli Martin Trnavský, o n mž se tvrdí, že 
založil a více jak 16 let vede Divadelní 
spolek Frída. Pravda je však taková, že ve 
skute nosti Martin (vlastním jménem 
Jaromír) vystudoval pedagogickou fakultu, 
kombinace chemie – hudební výchova. 
Roky vedl vokální skupinu Fosfore an a 
následn  proniknul jako rapující u itel na 
hip hopovou scénu. Tam zp sobil zna ný 
rozruch, protože jako jediný dokázal 
rapovat do zvuku školního zvon ní. 

Cílová skupina: editelé, pedagogové a jejich partne i, pracovníci škol a p átelé. 

Termín: 15. zá í 2020 od 18:00 hodin 

P edstavení je u p íležitosti 350. výro í úmrtí u itele národ  Jana Amose Komenského. 

Divadelní p edstavení je neformálním setkáním 300 pedagog  a pracovník  škol, platformou 
pro sdílení zkušeností a p íklad  dobré praxe.  Je napl ována priorita U itel je klí ovým 
p edpokladem kvalitního vzd lávání.   
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Workshop: Sv t knihy PLZE  2020    
 
Anotace:  Spole n  navštívíme Sv t Knihy 
Plze . Navazujeme na lo skou návšt vu 
veletrhu. Letošní ro ník je p ízna n  
uveden hashtagem #KnížkyŽijí. 
 
Cílová skupina: pedagogové, pracovníci 
knihoven, vedoucí tená ských klub , 
lenové PS tená ská gramotnost. 

 
Termín: pátek 25. 9. 2020  
P ihlášení na tuto aktivitu prosíme do úterý 22. 9. na email: marianskolazensko.map@seznam.cz.  

 

 

 

Jednorázová aktivita pro školy: Vybíjená trochu jinak 

Anotace: Jednorázová akce pro d ti z 3. - 5. t ídy, smíšená družstva. 
Navazujeme na úsp šnou realizaci ve školním roce 2018/2019. D ti 
se musely rychle zorientovat v nových vztazích a navazovaly nová 
kamarádství. Akce je organizována spole n  s TJ SOKOL Lázn  
Kynžvart, oddíl házené.  
 
Cílová skupina: žáci 3. - 5. t ídy,  
p edpokládaný termín: 14. íjna 2020  
Všem školám pošleme v as pozvánku na tuto aktivitu, autobus zajiš ujeme z našich finan ních zdroj . 
Aktivitou je realizovaná priorita projektu a opat ení 4.3.6 Spolupráce škol se subjekty v území a 4.4.2 
Odstran ní kulturních a komunika ních bariér. 

 

 

Jednorázová aktivita pro t ídu: Deskové hry  

Anotace: Jednorázová akce pro žáky s podp rnými opat eními. 
Navazujeme na úsp šnou realizaci v minulých 2 školních letech. D ti se 
utkaly ve h e lov e nezlob se, PEXESO, Piškvorky,  SUDOKU 

Cílová skupina a termín: 
žáci 3. + 4. t ídy - p edpokládaný termín: 23. íjna 2020 

Aktivitou je realizovaná priorita projektu: Rozvoj matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu 
každého žáka. Aktivitu navrhuje PS Rovné p íležitosti a je zam ena na nastavení rovných p íležitostí 
a snížení selektivnosti uvnit  škol nebo v území. Aktivita je ozna ena poznámkou P ÍLEŽITOST.  
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Jednorázová aktivita pro t ídu: Autorské tení Zuzana Pospíšilová 

Anotace: Autorka se svou tvorbou soust edí na d ti p edškolního v ku a 
na d ti mladšího školního v ku. Z jejího webu jsme vybrali: „N kdy se 
lidem p ihodí n co, o em se jim ani nezdálo! 
Tak to bylo i se mnou! D ív by m  snad ani nenapadlo, že budu psát knížky 
pro d ti, ale když se nám s manželem narodily dv  dcerky, p išlo to tak 
n jak p irozen . Vymýšlela jsem pro n  pohádky, íkanky a jiné innosti, 
které je po všech stránkách rozvíjely. Manžel byl první, který m  podnítil k 
tomu, abych si to psala a n kde uve ejnila, aby to mohlo být p ínosné i 
pro ostatní d ti. V polovin  roku 2004 mi vyšly první pohádky v asopise 
Sluní ko, a po nich další a další pohádky a básni ky. V roce 2005 pak už 
za aly vycházet i první knížky.Od té doby jsem pro d ti napsala mnoho 
knížek s pohádkami, p íb hy a veršíky. Moc m  t ší, když se d tem mé knížky líbí a d lají jim radost.“ 

Motto: Ten, kdo radost rozdává, ten ji také dostává. 
Cílová skupina: 3 t ídy ze t í ZŠ, žáci 3. – 4. t ídy  
Garant aktivity: M stská knihovna Mariánské Lázn  
Termín aktivity: 4. listopadu 2020, 3 skupiny (8:15 – 9:00, 9:15 – 10:00, 
10:15 – 11:00) v M stské knihovn  v Mariánských Lázních 
 
Aktivitou je realizovaná priorita projektu: Rozvoj tená ské gramotnosti 
a rozvoj potenciálu každého žáka a opat ení aktivity 4.3.6 Spolupráce 
škol se subjekty v území. 

 

 

Jednorázová aktivita pro t ídu: Komiksový workshop 

Anotace: D ti se v n m 
seznámí s principy tvorby 
komiksu, zejména 
komiksového scéná e a samy 
týmovou prací komiks vytvo í. 
Témata jsou vtipná a d ti si 
tak zábavnou formou ov í 
svoje textové, výtvarné, 
prezenta ní i dramatické 
schopnosti, … nez ídka dojde i 
na paní u itelky . 
Workshop je zam en na 
téma Jan Amos Komenský.  

Cílová skupina: 2x pro žáky 6. - 7. t íd ZŠ ze 2 ZŠ 
Termín: 10. listopadu2020 (8:15 – 9:45, 10:00 – 11:30) v M stské knihovn  v Mariánských Lázních 
Aktivitou je realizovaná priorita projektu: Rozvoj tená ské gramotnosti a rozvoj potenciálu každého 
žáka a opat ení aktivity 4.3.6 Spolupráce škol se subjekty v území 
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Jednorázová aktivita pro t ídu:  Prohlídka M stského divadla s pr vodcem 

Anotace: budova M stského divadla byla slavnostn  
otev ena již v roce 1868 a tak zatímco v Praze byl 
teprve pokládán základní kámen Národního divadla, 
mladé a rozvíjející se m sto Mariánské Lázn  se již 
mohlo pyšnit vlastním divadlem. V p ípad  Vašeho 
zájmu nás kontaktujte, zajistíme pro Vás termín a 
úhradu této aktivity   

Cílová skupina: p edškoláci, žáci ZŠ 
Termín: Individuální dohoda  - info na marianskolazensko.map@seznam.cz,  
Aktivitou je realizovaná priorita projektu: Rozvoj tená ských dovedností a rozvoj potenciálu každého 
žáka. Místní znalost, regionální identita,  rovné p íležitosti. 
 

 

Jednorázová aktivita pro t ídu: P ednáška o letcích RAF z Karlovarska 

Anotace: P ednáška se zam uje na letce, kte í se nejr zn jšími cestami snažili bojovat proti 
okupant m jejich zem . asová linie za íná událostmi 
let 1938 a 1939, Mnichovským diktátem a zabráním 
zbytku eskoslovenska, a kon í poúnorovými 
událostmi. Všeobecný základ je rozší en o osudy letc , 
kte í odešli bojovat za svou zem z Karlovarského kraje. 
Zajímavostí zde je, že se nejednalo vždy o echy. 
Mnohým byla rodným jazykem n m ina - i p esto 
bojovali za  eskoslovensko  a po boku ech  u s. 
perutí - v nejednom p ípad  za n j ob tovali i život. 
 
Cílová skupina: žáci 2.st. ZŠ, Lektor: PhDr. Daniel Švec; 
V p ípad  Vašeho zájmu nás kontaktujte, zajistíme pro Vás termín a úhradu této aktivity.  Aktivitou je 
realizovaná priorita projektu: místní identita a opat ení aktivity 4.5.2 Škola využívá ve výuce místní 
experty a zajímavé osobnosti. 
 

 

Workshop na téma: Aby záda nebolela – st j rovn  bez bolesti   
Anotace: Budeme spole n  hledat p í inu bolesti a 
zacílíme na ni konkrétními cviky. Postavíme se 
stereotyp m zodpov dným za vadné držení t la. 
Nau íme se správný postoj. Zrelaxujeme p i vzájemné 
masáži. Loni velmi úsp šný workshop.  
Termín: 25. listopadu 2020  
 
Cílová skupina: pedagogové škol, vychovatelky 
Lektor: Jana Jasmína Dušková 
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Dlouhodobá aktivita pro žáky: Lovci perel   

Anotace: Jedná se o celoro ní projekt pro d ti, který je 
realizován spole n  s M stskou knihovnou Mariánské Lázn  a 
motivuje k etb  knížek, u í pracovat s textem a informacemi, 
p edevším je však atraktivním trávením volného asu 
a zábavou pro d ti. Tuto sout ž vyhlásil Klub d tských 
knihoven SKIP 08, autorkou hry je knihovnice Bc. Alice 
Hrbková z M stské knihovny Hradce Králové. Nápad pochází 
z roku 2010. Sout ž se s laskavým svolením autorky za ala 
realizovat i v dalších knihovnách po celé R.   
          Spole n  rozvíjíme tená skou gramotnost d tí 

tení knihy se stává dobrodružstvím, a to v prost edí t ídy, kde se každý žák m že zapojit podle svých 
sil a m že s ostatními o knihách mluvit. Spolupráce mezi školami a knihovnami vede k tomu, že d ti 
jsou dále systematicky podporovány v jejich zájmu o dobrou literaturu. Navazujeme na lo ský ro ník. 
Nejpiln jší tená i budou odm n ni. 

Cílová skupina: žáci ZŠ 

 

 

Krátkodobá aktivita pro žáky a rodi e: Poj  si to zkusit !  

Anotace: V rámci využití nových školních dílen v ZŠ 
Úšovice jsme p ipravili aktivitu pro d ti a jejich rodi e na 
sobotní den. Pod vedením zkušeného lektora si d ti 
s pomocí svých rodi  vyrobí pta í budku, poli ku na 
knihy, a další. Aktivitou chceme podpo it polytechnické 
vzd lávání a rozvoj technických kompetencí d tí a žák . 
Napl ujeme tím opat ení 4.3.3 Spolupráce s ve ejností a 
Aktivní zapojení volno asových aktivit do vzd lávacího 
prost edí.    

Cílová skupina: žáci a jejich rodi e 

 

P edpokládaný termín: 6x b hem školního 
roku, dnem realizace bude sobota od 9:00 do 
13:00 hodin. P ihlášení vždy p edem na email: 
marianskolazensko.map@seznam.cz,. Aktivita 
je ur ena pro d ti od 5 do 12 let s doprovodem 
dosp lé osoby.  Pozvánky na jednotlivé aktivity 
budou zasílány p edem, akce bude 
zve ej ována na webu a facebooku.  Po et 
ú astník  bude omezen na celkový po et 12. 
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Jednorázová aktivita: Jdeme do divadla. 

 Divadelní p edstavení místních ochotník  „Oddací list“ – 
Ephraim Kishon  (p edpokládaná premiéra - jaro 2021) 

Anotace: Originální rodinná komedie. V jedné izraelské rodin  
se provdává dcera, avšak konzervativní matka ženicha vyžaduje 
oddací list rodi  nev sty. Ten však kupodivu není k nalezení. 

ada komických situací s jemnou nadsázkou a chytrou ironií 
provokuje k zamyšlení: vzali bychom si svého partnera i po 
dvaceti letech spole ného soužití? Komedie v podání Divadla 
lidové tvorby Mariánské Lázn . 

Cílová skupina: ve ejnost, pedagogové 

 

 

Workshop na téma: Trénink pam ti a snadn jší u ení 
 

Anotace: Chcete sob  i žák m USNADNIT VÝUKU?  
Chcete ZLEPŠIT ZAPAMATOVÁNÍ Vás i žák ? Chcete 
ZVÝŠIT mentální VÝKON Vás i žák ? Nevíte, JAK 
ZLEPŠIT PAM ? Cílem kurzu je seznámit ú astníky s 
moderními v deckými poznatky o fungování mozku a 
pam ovými technikami pro lepší zapamatování a 
snadn jší u ení. Ú astníci se nau í základní principy 
pro lepší pam  a vyzkouší si mnemotechniky vhodné 
pro b žnou výuku i výuku žák  s oslabenými 
pam ovými schopnostmi s využitím kognitivního 
tréninku. 
Cílová skupina: pedagogové škol, vychovatelky 
Lektor: Ing. Aleš Procházka, trenér pam ti II.st. STPMJ, https://www.zlepsipamet.cz/kurzy 
Termín workshopu bude up esn n dodate n . 
 

 

Jednorázová týdenní aktivita: Letní školi ka pro p edškoláky. 
 
Anotace: Forma 5denního p ím stského tábora. Každý 
den pod vedením u itelek 1.st si d ti procvi í své 
matematické schopnosti, p ed tená ské dovednosti, 
sluchové a zrakové vnímání, e ové dovednosti, 
motoriku.  Plánujeme 2 turnusy, jeden v ervenci a jeden 
v srpnu.  P ihlášky budou zve ejn ny v kv tnu. Každý 
turnus bude ur en pro 15 d tí. Navazujeme na úsp šný 
letošní rok.  
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Celoro ní aktivita: POVÍDÁLEK 

V rámci realizace projektu Spole n  do školy jsme identifikovali závažné problémy p i jazykových 
dovednostech d tí p edškolního v ku. Ve spolupráci s mate ským centrem proto budeme realizovat 
dlouhodobou aktivitu pod názvem POVÍDÁLEK, který bude mít za cíl aktivn  ve skupin  d tí 
p edškolního v ku pracovat s logopedickými vadami a špatnou výslovností. Aktivitu povedou 
logopedické preventistky pod odborným dohledem logopeda.   

Anotace: Jedná se o ucelený, 
dlouhodobý projekt v rámci 
logopedické prevence, který se 
snaží p edcházet obtížím 
s komunikací, e ovým obtížím 
a zárove  rozvíjet 
p ed tená skou gramotnost pro 
d tí ve v ku od 4 let do zahájení 
školní docházky. Práce s malou 
skupinou d tí - individuální 
p ístup 
Logopedická cvi ení pod 
vedením odborn  proškoleného 
personálu. Systemati nost, 
dlouhodobost, pravidelnost. Vše probíhá formou hry a prožitku. 
Program je vhodný zejména pro d ti, které mají logopedické obtíže. Setkávání budou probíhat vždy 
v úterý od 6. íjna 2020, 1x týdn  v Mate ském centru Dome ek, Jiráskova ul., Mariánské Lázn . 
Každá lekce trvá cca 45 min, od 15:30 hod pro d ti 4-5leté, od 16:30 p edškoláci.  
Spolupo adatel: Mate ské centrum Dome ek,  
Garant aktivity: Mgr. Helena Kumperová, speciální pedagog a logoped  
 

FOTO: Záv re né setkání 
d tí aktivity POVÍDÁLEK ve 
školním roce 2019/2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zve ejn no se souhlasem 
autora fotografie. 
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P EHLED JEDNÁNÍ PRACOVNÍCH SKUPIN 
 
Pracovní skupina financování - v projektu je pod pracovním ozna ením aktivita 2.3  

eší otázky financí v projektu, ur uje finan ní priority, navrhuje aktivity, dává podklady pro zm ny ve 
Strategickém rámci projektu. Pracovní skupinu ídí Mgr. Jaroslava Baumgartnerová, editelka ZŠ JIH 
Mariánské Lázn . Nejbližší termín jednání: tvrtek 24. zá í 2020 
 

Pracovní skupina tená ská gramotnost - v projektu je pod pracovním ozna ením aktivita  2.4A 
Skupinu vede p. Mgr. Martin Vlasák, editel Mate ské školy a základní školy Stará Voda. Pracovní 
skupina komunikuje problematiku tená ské gramotnosti, metody práce v hodinách eského jazyka, 
nápl  tená ského klubu pro žáky základních škol, spolupracuje s M stskou knihovnou Mariánské 
Lázn . Nejbližší termín jednání: pátek 25. zá í 2020 na Knižním veletrhu Plze    
 

Pracovní skupina matematická gramotnost – v projektu je pod ozna ením aktivita 2.4B 
Skupina eší aktivity ve vztahu k matematice a finan ní gramotnosti, navrhuje obsah aktivity Deskové 
hry pro žáky 3. + 4. t . a žáky 6. + 7. t íd, vyhodnocuje p ínos aktivity pro žáky s podp rnými 
opat eními, diskutuje a seznamuje se s novými metodami výuky matematiky – Hejného matematika, 
Abaku, matematické rébusy a slovní úlohy. Skupinu metodicky vede Mgr. Hana Pelikánová, editelka 
Mate ské školy a Základní školy Lázn  Kynžvart. Nejbližší termín jednání: úterý 22. zá í 2020 
 

 
 
 
Pracovní skupina rovné p íležitosti - v projektu je pod pracovním ozna ením aktivita 2.5 
Pracovní skupina pracuje pod vedením Mgr. Luboše Borky, editele Základní školy Vít zství Mariánské 
Lázn . Skupina se zabývá problematikou rovných p íležitostí ve vzd lání všem žák m, spolupracuje 
na aktivit  Spole n  do školy. V plánu má navázat bližší spolupráci s OSPoD a zopakovat návšt vu 
Domova Pramen v Mnichov  – Domov pro osoby se zdravotním postižením. Nejbližší termín jednání: 
st eda 30. zá í 2020. 
 

Pracovní skupina regionální identita - v projektu je pod pracovním ozna ením 2.6A 
Garantem pracovní skupiny je editelka Mate ské školy a Základní školy Drmoul Mgr. Vladislava 
Chalupková. Rozsah aktivit pracovní skupiny je široký: Workshop Život v barokním klášte e, Váno ní 
trhy na Kolonád  v Mariánských Lázních, vystoupení v Muzeu na akci Od Adventu do Vánoc, návšt va 
Národního technického muzea, centra stavitelského d dictví Plasy. Nejbližší termín jednání:  
úterý 29. zá í 2020 
 

Pracovní skupina p edškolní vzd lávání - v projektu je pod pracovním ozna ením 2.6B 
Pracovní skupinu vedla Alena N mcová, editelka Mate ské školy K ižíkova. Byla skute ným v dcem 
k aktivaci rodi  d tí p edškolního v ku. Pracovní skupina aktivn  spolupracovala p i výb ru rodi  
do projektu Spole n  do školy. Nejbližší termín jednání: st eda 23. zá í 2020   
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V rámci realizace projektu MAP II Vzd lávání na Mariánskoláze sku se poda ilo aktivn  podchytit 
všechna školská za ízení, která se pravideln  ú astní výše uvedených aktivit. Zárove  všem byla 
nabídnuta pomoc s podáním žádostí do OP VVV a administrace projekt  ve výzv  PODPORA ŠKOL 
FORMOU PROJEKT  ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ – ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I a II. Po et 
zapojených subjekt  do ŠABLON II v území je 21 škol a školských za ízení, což p edstavuje podporu 
pro 2.710 žák  v celkové výši 18.595.527 K . Do škol v mikroregionu Mariánskoláze sko bylo díky 
tomu po ízeno mimo jiné 230 notebook  (tablet ). Další finan ní podpora byla sm ována nap íklad 
do kariérového vzd lávání pedagog , podpora pozice ch v v mate ských školách, dou ování, školních 
klub , školních projektových dn  se škole i mimo školu.   
 
Realiza ní tým je p ipraven pomoci školám s administrací a podáním žádostí do ŠABLON III. Spole n  
s NPI R jsme pro Vás p ipravili seminá e, které se budou konat v Mariánských Lázních. Neváhejte 
s p ihlášením p es odkazy uvedené v tabulce níže. 
 
 
 

P ehled termín  konání VP: 2. pololetí školního roku 2019/2020 a 1. pololetí školního roku 
2020/2021 

Termín Vzd lávání  Místo 
konání 

šablona Lektor  Po et 
ú astník  

6. 10. 
2020 
9:00-
15:30 

Jak na tení s p edškoláky? tení a 
p ed tená ská gramotnost v MŠ (3 
osoby potvrdily ú ast z 15) – nutno 
telefonicky nebo emailem potvrdit 
ú ast 
 
On-line p ihlášení: 
https://www.nidv.cz/vzdelavaci-
programy/?search=R63-02-15-202 

Mate ském 
centrum 
Dome ek, 
Komenského 
515/6, 
Mariánské 
Lázn  

2.I/6 a) PhDr. Jana 
Doležalová 

MŠ 

20. 10. 
2020 
9:00-
15:30 

Malé motiva ní projekty (nutno se 
znovu p ihlásit) 
 
On-line p ihlášení: 
https://www.nidv.cz/vzdelavaci-
programy/?search=L46-03-15-202 

Mate ském 
centrum 
Dome ek, 
Komenského 
515/6, 
Mariánské 
Lázn  

2.II/6 i) 
2.V/4 i) 
2.VI/4 i) 

Mgr. Daniel 
Janata 

ZŠ + ŠD 

21. 10. 
2020 
9:00-
15:30 

Rozvoj komunika ních schopností a 
dovedností v mate ské škole (nutno 
se znovu p ihlásit) 
 
On-line p ihlášení: 
https://www.nidv.cz/vzdelavaci-
programy/?search=C18-02-15-202 

Mate ském 
centrum 
Dome ek, 
Komenského 
515/6, 
Mariánské 
Lázn  

2.I/6 d)  
2.II/6 d)  

Mgr. Iveta 
Svobodová 

MŠ  

Kontakt: V ra Mühlheimová, metodik vzd lávání, GSM: +420 775 571 624 
E-mail:  vera.muhlheimova@npicr.cz,  
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m sto,obec - 
z izovatel

název školy I O 
identifikátor 

právnické 
osoby

1 M sto Mariánské 
Lázn

Mate ská škola Vora, Mariánské Lázn , Za Tratí 687, 
p ísp vková organizace 477 23 483 600 066 126

2 M sto Mariánské 
Lázn

Mate ská škola, Mariánské Lázn , K ižíkova 555, 
p ísp vková organizace

709 97 560 600 065 961

3 M sto Mariánské 
Lázn

Mate ská škola, Mariánské Lázn , Hlavní 440, 
p ísp vková organizace 709 97 578 600 065 944

4 M sto Mariánské 
Lázn

Mate ská škola Úšovice, Mariánské Lázn , 
Skalníkova 518, p ísp vková organizace 709 97 586 600 066 215

5 M sto Mariánské 
Lázn

Mate ská škola, Mariánské Lázn , Na T eš ovce 
603, p ísp vková organizace

709 97 594 600 065 979

6 ve ejná obchodní 
spole nost

Mate ská škola Pramínek,v.o.s., Tyršova 438/17, 
Mariánské Lázn

252 20 284 600 000 532

7 M sto Mariánské 
Lázn

Základní škola Úšovice, Mariánské Lázn ,Školní 
nám stí 472, p ísp vková organizace 709 97 543 600 066 436

8 M sto Mariánské 
Lázn

Základní škola JIH, Mariánské Lázn , Komenského 
459, p ísp vková organizace

477 23 505 600 066 428

9 M sto Mariánské 
Lázn

Základní škola Vít zství Mariánské Lázn , 
p ísp vková organiazce 477 24 978 600 066 606

10 Mgr. Lucie 
Straková Základní škola a lesní mate ská škola ty lístek 014 07 104 691 005 001

11 M sto Mariánské 
Lázn

M stský d m d tí a mládeže, Mariánské Lázn , 17. 
listopadu 475, p ísp vková organizace 699 79 430 600 066 649

12 M sto Mariánské 
Lázn

Základní um lecká škola Fryderyka Chopina 
Mariánské Lázn , p ísp vková organizace

477 21 472 600 066 550

13 Obec Velká 
Hle sebe

Základní škola Velká Hle sebe, okres Cheb, 
p ísp vková organizace

709 97 187 600 066 479

14 Obec Velká 
Hle sebe

Mate ská škola Velká Hle sebe, okres Cheb, 
p ísp vková organiazce

709 97 195 600 066 070

15 Obec Velká 
Hle sebe

Mate ská škola Klimentov, okes Cheb, p ísp vková 
organizace

709 97 179 600 066 061

16 Obec Drmoul
Základní škola a mate ská škola Drmoul, okres 

Cheb, p ísp vková organizace
709 98 221 600 066 266

17 M sto Lázn  
Kynžvart

Základní škola a mate ská škola Lázn  Kynžvart, 
okres Cheb, p ísp vková organizace

606 10 981 600 066 401

18 Karlovarský kraj
Základní škola a mate ská škola p i Lé ebných 

lázních Lázn  Kynžvart
709 46 553 600 022 790

19 Obec Stará Voda
Základní škola a Mate ská škola Stará Voda, okres 

Cheb, p ísp vková organizace
709 95 796 600 066 487

20 Obec T i Sekery
Základní škola a mate ská škola T i Sekery, okres 

Cheb, p ísp vková organizace
709 78 611 650 015 371

21 Obec Trstenice
Mate ská škola Trst nice, okres Cheb, p íp vková 

organizace 710 08 331 600 066 088

22 Obec Dolní 
Žandov

Základní škola a mate ská škola Dolní Žandov, okres 
Cheb, p ísp vková organizace 750 05 239 600 066 517
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editel zástupce editele tel. e-mail, telefon

1
Jana Johana 
Nedv dová +420 354 622 741 msvora@post.cz

2 Mgr. Alena Rubická +420 354 622 692 krizikovamsml@gmail.cz

3 Bc. Vladimíra Palo ková Dana Mráziková +420 354 622 050 3.matskola@gmail.com

4 Yvetta Ku erová Lenka Kabeláková +420 354 623 993 7mskola@seznam.cz

5 Hana Smetáková +420 354 625 920 ms-tresnovka@seznam.cz

6 Iva Langerová Jana Karásková +420 724 274 946 mspraminek@centrum.cz

7 Mgr. Monika Pre ková Mgr. Vlasta Matysová +420 354 624 654 reditelkausovice@seznam.cz

8 Mgr. Jaroslava 
Baumgartnerová

Mgr. Ljuba Hrdonková, 
Mgr. Jana Rygolová

+420 351 011 003 baumgartnerovaj@seznam.cz

9 Mgr. Luboš Borka Mgr. Marcela Knedlíková +420 354 673 216 sz.spec.ml@gmail.com

10 Mgr. Lucie Straková +420 778 040 225 ctyrlistekml@seznam.cz

11 Ing. Irena Bornová +420 354 624 580 irena.bornova@ddmml.cz

12 Mgr. Petr ech Mgr. Petr Šustek +420 354 625 280 reditel@zus-ml.cz

13 Mgr. Lenka Stehlíková Mgr. Hana Wirthová 420 354 622 534 skola@zsvh.cz

14 Lenka Charvátová 420 354 622 635 msvhre@gmail.com

15 Kamila Pešková 420 354 622 277 msklimentov@seznam.cz

16 Mgr. Vladislava 
Chalupková

Mgr. Renata Rothová 420 354 671 137 zsmsdrmoul@seznam.cz

17 Mgr. Hana Pelikánová Mgr.Petra Šandová 420 354 691 209 zsmslk@seznam.cz

18 Mgr. Dana 
Vondrášková

420 354 672 126 zsdll.l.kynzvart@seznam.cz

19 Mgr. Martin Vlasák 420 354 691 307 zsstaravoda@seznam.cz

20 Mgr. Iva Zahálková Lenka Kysilková 420 354 694 680 skolatrisek@seznam.cz

21 Helena N mcová 420 354 671 151 ms.trstenice@centrum.cz

22
Mgr. Ivana 

Weinzettlová Mgr. Vlasta Hrbková 420 354 693 581 weinzettlova@zsdolnizandov.cz
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