PLÁN AKCÍ MAP II na 2. pololetí školního roku 2018/2019
Akce, uvedené v tomto plánu, jsou realizovány v rámci projektu MAP II (Místní akční plán rozvoje vzdělávání na spojeném území ORP Horažďovice a ORP Sušice,
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009137) a jsou bezplatné. Program pro Vás připravuje Místní akční skupina Pošumaví, z.s. (MAS Pošumaví, z.s.)
Přihlásit se lze nejlépe pomocí elektronického formuláře nebo na mailu map@masposumavi.cz nebo na telefonu 720 982 172 (paní Šulanová)

CÍLOVÁ SKUPINA:
__ Pedagogická veřejnost

__ Vedení škol

__ Děti a žáci

__ Rodiče

__ Odborná i široká veřejnost

NÁZEV
Matematika je
zábavná

KDY
9. 4.
12:30 – 15:30

KDE
PROSTOR Sušice,
Lerchova 926

KDO
Pedagogové ZŠ,
2. stupeň

POPIS
„Také přemýšlíte o tom, jak pro matematiku získat děti, které s ní tak trochu bojují?
Jak rozvíjet u dětí matematické a logické myšlení zábavnou formou? Snažím se držet
pravidla, že když se děti učí s radostí, mají větší šanci na úspěch, proto často
využívám skupinovou práci a do výuky zařazuji aktivity, které děti baví. V rámci
workshopu se s vámi o některé z nich podělím, ukážeme si aktivity s využitím
technologií i bez, aktivity vhodné pro výuku i domácí přípravu.“
Akce je vhodná pro pedagogy 2. stupně ZŠ.
Těší se na vás lektorka Mgr. Štěpánka Baierlová.
Ctrl + klik: VYPLNIT FORMULÁŘ

Resuscitace dospělých
i dětí a život ohrožující
stavy

16. 4.
14:00 – 17:00

ZŠ Komenského,
Horažďovice

Pedagogové ZŠ i MŠ,
ZUŠ, SVČ či NNO
pracujících s dětmi

„Malé“ opakování některých informací z I. pomoci, které by měl dobře ovládat každý,
kdo je ve své praxi v kontaktu s dětmi.
Součástí vzdělávání je podrobná instruktáž, jak pracovat s profesionální
výukovou figurínou dospělého člověka s KPR monitorem a pohyblivou čelistí
(PRESTAN), kterou lze pro potřeby výuky zapůjčit zdarma v MAS Pošumaví. Žádáme
organizace, které budou mít zájem o zapůjčení této figuríny, aby vyslaly na toto školení
svého zástupce. Lektorky: Mgr. Červená a Mgr. Caletková ze SZŠ Klatovy. Účast není
podmíněna zapůjčením výukové figuríny.

Ctrl + klik: VYPLNIT FORMULÁŘ
Spolupráce učitele a
asistenta pedagoga
(AP)

6. 5.
13:00 – 17:00

ZŠ Blatenská,
Horažďovice

Učitelé, kteří mají ve
třídě asistenta;
asistenti pedagogů

Téma semináře: legislativní vymezení AP, druhy AP, náplň práce AP, desatero AP,
vedení AP učitelem a diskuse nad praktickými příklady – lektorka Mgr. Jana Vavřincová

Ctrl + klik: VYPLNIT FORMULÁŘ

Resuscitace dospělých
i dětí a život ohrožující
stavy
Hrad Kašperk a
sklárna Zlatý potok

ICT v praxi škol –
konkrétní ukázky
použití ICT pro žáky ZŠ
i MŠ, ŠK i SVČ – využití
možností dotací (výzva
Šablony II) z OP VVV

7. 5.
14:00 – 17:00

PROSTOR Sušice,
Lerchova 926

10. 5.
8:00 – 15:00
Bude
upřesněno
podle
přihlášených
škol
13. 5.
Sem A: 9:0010:00
Sem B: 10:3012:00
Sem C: 14:0015:00

Nicov - Řetenice
Hrad Kašperk

Pedagogové ZŠ i MŠ,
ZUŠ, SVČ či NNO
pracujících s dětmi
Žáci ZŠ a předškoláci

Jedná se o stejnou akci jako je 16. 4. v Horažďovicích. Popis viz výše.

Ctrl + klik: VYPLNIT FORMULÁŘ
Exkurze do sklárny s prohlídkou, ukázkou práce skláře a možností vytvořit si vlastní
výrobek (cena cca 200 Kč / výrobek – není hrazena z projektu)
Zážitková didaktická prohlídka hradu Kašperk
Zajištěny a z projektu hrazeny jsou: program, doprava a vstupy

Exkurze je určena přednostně pro žáky mimoměstských základních škol.
Ctrl + klik: VYPLNIT FORMULÁŘ
PROSTOR Sušice,
Lerchova 926 – Sem A,
Sem B;
ZŠ Chanovice – Sem C

Pedagogové MŠ, ZŠ,
DR, ŠK a SVČ

Informační seminář zaměřený na ukázky práce s dětmi a žáky při využívání
informačních a komunikačních technologií (ICT). Jak snadno a rychle zvládnout
individualizaci vzdělávání a mít okamžitý přehled o progresu účastníka. Využití
tabletů při vzdělávání typu 1:1.
Sem A) 9:00 – 10 .00 – 3boxík a 3box – pro MŠ a družiny (PROSTOR Sušice)
Sem B) 10:30 – 12:00 – Podpora gramotností a další aplikace - pro ZŠ, příp. školní
kluby či SVČ (PROSTOR Sušice)
Sem C)14:00 – 15:00 – ukázky využití ICT ve vzdělávání v MŠ, ZŠ, DR, ŠK či SVČ
(zkrácená verze dopoledních ukázek) – ZŠ Chanovice

Ctrl + klik: VYPLNIT FORMULÁŘ
Setkání rodičů dětí
vstupujících do MŠ
(vede ředitelka MŠ
Tylova, Sušice)
Zážitková exkurze do
skanzenu Chanovice

14. 5.
16:00 –17:30

PROSTOR Sušice,
Lerchova 926

Rodiče, jejichž dítě
nastoupí
v následujícím roce
do MŠ

Příprava dítěte na MŠ, spolupráce s rodiči, prevence problémů dítěte ve školce,
inkluze. Akce je volně přístupná, bez nutnosti registrace.
Setkání vede paní Bc. Miroslava Oudesová, ředitelka MŠ Tylova, Sušice

16. a 23. 5.

Žáci ZŠ a předškoláci

Určeno školám, které se přihlásili do aktivity 4.1.2 Využití skanzenu v Chanovicích pro
podporu zájmu dětí a žáků o řemesla a lidové tradice MAP ORP Horažďovice.

Souhrn pro asistentky
primární logopedické
prevence (logopedické
asistenty)

20. 5.
13:00 – 16:00

Expozice lidové
architektury
jihozápadních Čech Chanovice
MŠ Na Paloučku,
Horažďovice
Loretská 935

Asistentky primární
logopedické péče
(PLP)

Již obsazeno.
Malé opakování pro ty, kteří již dříve absolvovali akreditovaný Kurz PRIMÁRNÍ
LOGOPEDICKÁ PREVENCE a chtějí si „osvěžit“ znalosti:
a/ Vady řeči
b/ Reedukace skupinová x individuální
c/ Podmínky zahájení reedukace
d/ Postup vyvození jednotlivých hlásek
e/ Baterie slov k jed. hláskám
f/ Materiály, pomůcky
Lektoruje Mgr. Jana Vavřincová

Ctrl + klik: VYPLNIT FORMULÁŘ

Seminář
k robotické stavebnici
Lego WeDo

21. 5.
13:00 - 16:00

Setkání vedení škol

23. – 24. 5.
9:00 – 16:00
9:00 – 15:00

PROSTOR Sušice,
Lerchova 926

Pedagogové ZŠ

Seminář k využití robotické stavebnice ve výuce. Stavebnice lze zdarma vypůjčit od
MAS Pošumaví. Seminář vede lektorka Štěpánka Baierlová.

Ctrl + klik: VYPLNIT FORMULÁŘ
Zámek Jindřichovice

Ředitelé a zástupci

Tradiční a tradičně milé setkání vedení škol, které kromě zajímavých lektorů ještě
zajímavějších seminářů přináší možnost konzultace s kolegy a rozvoje spolupráce mezi
školami. Jako obvykle bude připravena i zajímavá prohlídka pro regionální výuku.
Tentokráte s tématy:
23.5. (9:00 – 16:00)
Povinná dokumentace ve školách – Mgr. Miroslav Hanzelka
24.5. (9:00 – 15:00)
OSPOD – představení činnosti organizace, možnost konzultace konkrétních situací
(prosíme účastníky o přípravu dotazů). Přijede za námi paní Bc. Ivana Geigerová
PPP – oddělení metodiky prevence – představení činnosti a konzultace konkrétních
situací souvisejících s prevencí rizikového chování a řešením již nastalých problémů
(prosíme účastníky o přípravu dotazů). Přijede za námi paní Mgr. Hana Mádlová

Ctrl + klik: VYPLNIT FORMULÁŘ
„Podporujeme nadané
děti pro budoucnost“

30. 5.
14:30 – 17:30

PROSTOR Sušice,
Lerchova 926

Vedoucí pracovníci
škol, pedagogové ale
i rodiče a široká
veřejnost

Vzdělávací seminář „Podporujeme nadané děti pro budoucnost“ je zdarma
poskytován organizací MENSA ČR a dozvíte se:  proč nadaný žák nemusí vždy být
ten nejvzornější ze třídy,  proč je důležité podporovat nadané děti,  jak s
podporou nadaných žáků na škole začít,  které metody práce s nadanými volit, 
kde hledat další informace, materiály a odbornou pomoc

Ctrl + klik: VYPLNIT FORMULÁŘ
Informatorium pro
členy školských rad

8. 6.
10:00 -14:00

PROSTOR Sušice,
Lerchova 926

Členové školských
rad (zástupci rodičů,
zřizovatelů, učitelů)

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým
žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám
podílet se na správě školy.
Tento seminář je určen členům školských rad základních škol.
Téma: legislativní vymezení školské rady - provázanost kompetencí školské rady a
kompetencí ředitele školy ve školském zákoně. Lektor - PhDr. Bc. Miloš Beneš.

Ctrl + klik: VYPLNIT FORMULÁŘ
Setkání rodičů dětí
vstupujících do MŠ
(vede ředitelka MŠ
Smetanova, Sušice)

19. 6.
16:00 –17:30

PROSTOR Sušice,
Lerchova 926

Rodiče, jejichž dítě
nastoupí
v následujícím roce
do MŠ

Příprava dítěte na MŠ, spolupráce s rodiči, prevence problémů dítěte ve školce,
inkluze. Akce je volně přístupná, bez nutnosti registrace.
Setkání vede paní Jaroslava Holečková, ředitelka MŠ Smetanova, Sušice

Regionální exkurze
pro pedagogy

VÝHLED NA PŘIŠTÍ
ŠKOLNÍ ROK
Konference pro
vzdělávání
Setkání vedení škol

2. - 3. 7.
Začátek 2.7.
ráno, konec
3.7.
odpoledne / v
podvečer

Pošumaví

26.9.

Bude upřesněno

24.-25.10.

Bude upřesněno

Na exkurzi jsou
vítáni všichni
pedagogové MŠ a ZŠ

Program bude upřesněn v průběhu června. Jedná se o poznávací výjezd za zajímavými
cíli, které lze využít v rámci výuky. Zajištěna a z projektu hrazena je doprava, ubytování
a strava.
Připojit se lze v případně časového omezení i jen na jeden den.

Ctrl + klik: VYPLNIT FORMULÁŘ

Široká a odborná
veřejnost
Ředitelé a zástupci

Představení organizací působících v oblasti výchovy a vzdělávání, prevence, ochrany
dětí a volnočasových aktivit, aktuality v oblasti vzdělávání. Program bude upřesněn.
Tradiční a tradičně milé setkání vedení škol, které kromě zajímavých lektorů ještě
zajímavějších seminářů přináší možnost konzultace s kolegy a rozvoje spolupráce mezi
školami. Jako obvykle bude připravena i zajímavá prohlídka pro regionální výuku.
Tentokráte s tématy:
24.10. Jak úspěšně vést MŠ
25.10. Hodnocení pedagogických pracovníků

