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Plán aktivit v MAP II Vyškovsko

od září 2021

9. 9. 2021 Prevence syndromu vyhoření

(Osvětová beseda, Mgr. Zuzana Labudová, Ph.D.) 

Od 14.9.2021 Jak na logopedii v MŠ (série webinářů pro pedagogy)

15. a 16.9.2021 Čteme s nečtenáři II (Mgr. Kateřina Šafránková, Mgr. Květa 
Krüger - akreditovaný workshop pro pedagogické pracovníky 
MŠ a pedagogy 1. a 2. ročníků ZŠ)

16. 9. 2021 Autorské čtení s Kamilou Hladkou – kniha Sestry

18. 9. 2021 Prevence školní neúspěšnosti a předcházení SPU již v MŠ a v 
1. třídách ZŠ (webinář pro pedagogy, Mgr. Lenka Bínová)

od 21. 9. 2021 Tvoříme spolu…(workshopy pro pedagogy)

22. 9. 2021 I naše dětí potřebují hranice (webinář pro rodiče,

Mgr. Lenka Bínová)

24. 9. 2021 Závěrečná konference pro ředitele a zřizovatele

30.9.2021 Metody kritického myšlení v hodinách čtení

(Mgr. Vlastimila Sládečková)

14.10.2021 Technická olympiáda

21.10.2021 Slohové hry a techniky, čtenářská dílna 

(Mgr. Vlastimila Sládečková)

Od 26.10.2021 Základy informatického myšlení (série 3 workshopů ve 
spolupráci s SOŠ a SOU Vyškov, Ing. Petr Halák)

8. 11. 2021 Autorské čtení s Dagmar Martinkovou – Na pozvání cara

24.11.2021 Řešení krizových situací s autistickými žáky 

(webinář, Mgr. Veronika Šporclová, Ph.D., pozvánka později)

Připravujeme: Diskuzní kavárny se speciálním pedagogem a psychologem

Hrajeme si s polytechnikou (Program pro družiny v ZŠ)

Řemeslný den, Lesní pedagogika

Webináře se spolkem Výluka – Informatické myšlení (Mgr. Štěpánka Baierlová)
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Mgr. Zuzana Labudová, Ph.D.:

• Lektorka a 
tvůrkyně osvětových 
programů pro 
teenagery i pedagogy

Akce je hrazena z projektu MAP II a je pro účastníky zdarma.

Na akci je nutné se přihlásit: masvyskovskomap@seznam.cz

Kdy:

9. září 2021
8:30 – 16:30

Velký sál Knihovny Karla Dvořáčka ve Vyškově

Lektorka: Mgr. Zuzana Labudová, Ph.D.

Osvětová beseda, o. p. s.

Prevence syndromu vyhoření

Náplní semináře je komplexní rozbor tématiky

syndromu vyhoření v pedagogické práci a

možností jeho aktivní prevence: definice,

podstata, příčiny, kořeny, projevy a fáze, role

vyučujících v pedagogickém procesu, význam

sebereflexe a sebepojetí, vliv mentoringu a

supervize na jedince i pedagogický sbor jako

celek, psychohygiena, krizový a preventivní
plán.

Cílem je poskytnout praktické tipy, jak vést svůj tým a 
pracovat na rozvoji školy. Prostor bude věnován i diskuzi 

nad jednotlivými tématy a otázkami účastníků.
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Cílem setkání je poskytnout pedagogickým 
pracovníkům základy a metodiku logopedické 

péče v běžné MŠ.

Jak na logopedii v MŠ
SÉRIE WEBINÁŘŮ PRO PEDAGOGY  MŠ, logopedické 

asistenty a preventisty, asistenty pedagoga 

Provází: Mgr. Lucie Pavlicová

Webinář je hrazen z projektu MAP II
a je pro účastníky ze zapojených škol zdarma. 

Jedná se o sérii webinářů. Přihlášením se hlásíte 
na všechny termíny.

Přihlášení prostřednictvím emailu 
masvyskovskomap@seznam.cz.

Termíny:

14.9.2021
5.10.2021
19.10.2021
9.11.2021

25.11.2021
Vždy v čase:

15:00 – 17:00 
Kde: 

online prostředí Google MEET

Náplň webinářů: 
- informace týkající se rozvoje 
řeči dětí ve skupině, třídě 
-- tipy, rady a videoukázky pro 
efektivní rozvoj 
komunikačních schopností 
dětí (propojování rozvoje 
řečových schopností s různými 
dílčími činnostmi 
podporujícími celkový 
psychomotorický vývoj dítěte)

1. webinář: Dechová cvičení
2. webinář: Diagnostika vývoje 

řeči, oromotorika a 
fonační cvičení

3. webinář: Sluchové vnímání
4. webinář: Zrakové vnímání
5. webinář: Hrubá a jemná 

motorika a grafomotorika



Workshop akreditovaný v rámci DVPP
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Na semináři se seznámíte s několika metodami aktivního učení, které rozvíjejí
kritické myšlení a čtenářskou gramotnost. Osvojené metody vám pomohou vést
děti nejen ke kritickému myšlení, ale i k pozornému naslouchání a porozumění
textu. Ukážeme vám první kroky, které vedou k získání čtenářských dovedností
(např. vizualizace, předvídání, hledání souvislostí). Představíme různorodé
postupy, jak dosáhnout toho, aby si děti přirozeně, nenásilně a s radostí
dovednosti natrénovaly a neztratily radost a potěšení z příběhů i poznání.
V modelových lekcích se zabýváme tématy, která jsou blízká dětem předškolního
a raně školního věku. Ukážeme si, jaké možnosti nám skýtá hlasitá četba, diskuse
či promyšlené a zacílené sledování filmu k danému tématu. Všechny metody a
techniky budeme modelovat, vyzkoušíte si je a společně je rozebereme.

Čteme s nečtenáři II

15. září 2021

8:30 – 12:30, 13:30 – 15:30

16. září 2021      

8:30 – 14:30

15. a 16. září 2021

ZDARMA 
pro ředitele, pedagogy a pedagogické 
pracovníky ze škol zapojených 
do projektu MAP II Vyškovsko 

OMEZENÁ KAPACITA 

NUTNÁ REZERVACE PŘEDEM
prostřednictvím emailu

Jak rozvíjet čtenářské 

dovednosti 

u dětí ve věku 4–6 let.

Unikátní program práce 

s beletristickou i naučnou 

knihou.

Propojení zážitku z knihy 

s vlastními zkušenostmi a 

znalostmi.

Zajímavé a podnětné otázky 

k textu a další smysluplné 

aktivity.

DVOUDENNÍ KURZ
(16 vyučovacích hodin)

LEKTORUJÍ
Mgr. Květa Krüger

Mgr. Kateřina Šafránková

Velký sál Knihovny Karla Dvořáčka ve Vyškově

Akce je hrazena z projektu MAP II a je pro účastníky ze zapojených škol zdarma.
Na akci je nutné se přihlásit prostřednictvím emailu masvyskovskomap@seznam.cz.
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Autorské čtení

Kdy:

16. září 2021
16:30-18:00

Kde: 

Velký sál 
Knihovny Karla Dvořáčka

Autorizované rozhovory se čtyřmi generacemi řeholních sester 

sledují každodenní život těchto žen v dobách komunistického 

Československa i v současnosti a přinášejí autentický vhled do 

jejich tichých, avšak výjimečných osudů.

Kamila Hladká 
Nakladatelství Dcera sestry

SESTRY

Autorské čtení je určeno široké veřejnosti a pedagogickým pracovníkům. 

Akce je hrazena z projektu MAP II a je pro účastníky zdarma. Není nutné se předem přihlašovat. 

© Jan Cága

Jaké je to nemít muže a dítě? 

Je jejich víra pevná, nebo o ni 

musí stále bojovat? 

Lze zpřetrhat neblahé dědictví 

komunismu? 

Mají z něčeho strach? 

Lze porozumět bez 

naslouchání?

Co si myslí o společnosti 

včera, dnes a zítra? 
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Kdy:

18. září 2021

(sobota)

8:00–14:00
Kde:

Online prostředí 
Google MEET

Prevence školní 

neúspěšnosti

a předcházení SPU již v MŠ a 1. třídách ZŠ

Lektor: Mgr. Lenka Bínová

Webinář je hrazen z projektu MAP II a je pro 

účastníky zdarma.

Přihlášení prostřednictvím emailu: 

masvyskovskomap@seznam.cz.

Cílem webináře je rozšíření kompetencí 

pedagogických pracovníků v oblasti stimulace 

smyslového vnímání, jehož rozvoj je významným 

předpokladem pro úspěšné zvládání školního 

učiva – zvolení vhodného postupu vzhledem 

k vývojové úrovni dítěte v dané sledované 

oblasti. 

Webinář je určen pro všechny 

pedagogické i nepedagogické pracovníky 

základních a mateřských škol.

Účastníkům budou prezentovány 
diagnostické nástroje pro pedagogy 
MŠ, ZŠ obsahující všechny potřebné 
oblasti sledování schopností a 
dovedností pro úspěšné zvládání čtení, 
psaní, počítání. Webinář je dále 
zaměřen na otázky týkající se rozvoje a 
stimulaci smyslového vnímání u dětí 
předškolního věku a mladšího školního 
věku, v návaznosti na systematický 
rozvoj jednotlivých oblastí (sluchové 
vnímání, zrakové vnímání, prostorové 
vnímání). Důraz bude kladen zejména 
na vývojové hledisko jednotlivých 
percepčně-motorických funkcí. Dále 
bude obsahem webináře seznámit 
účastníky s příčinným pozadím pozdější 
školní neúspěšnosti.



TVOŘÍME SPOLU…
Praktické workshopy pro rozvoj polytechnické výchovy a manuální zručnosti,

včetně témat EVVO

Kdy:

21. září 2021–14. prosince 2021
Osobní setkání, online Google MEET

Lektoři dle zaměření workshopů
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Aktivita navazuje na Interaktivní polytechnické dílny a jejím cílem je posílení kompetencí pedagogů 
v oblasti  rozvoje polytechnických dovedností a manuální zručnosti.

TERMÍNY SETKÁNÍ:

21.9.2021 14-18 hod. Tvoříme ze dřeva

19.10.2021 14-18 hod.  MTU–Úvod do digi. světa

2.11.2021 14-18 hod. Sedlářská dílna

23.11.2021 13-17 MTU–Jak připravit polytech.den

14.12.2021 15-18 Kouzlo bylinek

Kapacita 15 osob.

Změna termínu vyhrazena.

Aktivita je hrazena z projektu MAP II a je pro pedagogické pracovníky zdarma. 

masvyskovskomap@seznam.cz, 777 582 766 

Zapojená škola může přihlásit max. 1 pedagogického pracovníka za školu, který se bude účastnit všech 
setkání. V případě neúčasti je nutné zajistit náhradníka.

Ucelený cyklus 5 interaktivních 
workshopů/webinářů pro 
pedagogy MŠ a 1. st. ZŠ k  
rozvoji polytechnických 

dovedností včetně témat a 
zaměření na EVVO.

Přihlašování na email: 
masvyskovskomap@seznam.cz
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Cílem setkání je poskytnout rodičům 

informace o tom, jak můžeme co 

nejlépe své dítě připravit jejich cestu 

životem. Lektorka také uvede, zda naše 

děti potřebují hranice.

Online beseda je určena pro všechny 

rodiče.

I naše děti potřebují 

hranice
Má, či nemá smysl stanovovat hranice

BESEDA PRO RODIČE

Provází: Mgr. Lenka Bínová

Webinář je hrazen z projektu MAP II

a je pro účastníky ze zapojených škol zdarma. 

Přihlášení prostřednictvím emailu 

masvyskovskomap@seznam.cz.

Kdy: 

22. září 2021
18:00 – 19:30 

Kde: 

Online prostředí
Google MEET

NEBOJME SE NEDOKONALÝCH DĚTÍ 
A VLASTNÍ NEDOKONALOSTI.

Dále se zaměříme na 

problematiku tvoření hodnot a 

morální výchovy v rodině i mimo 

ni.  Bude společně probrána 

problematika tvoření hranic a 

jejich dodržování dítětem.

Diskuze bude vedena na téma 

vymezování hranic v chování dětí 

– udržení tenké linie mezi 

respektem a egocentrismem.  Na 

základě workshopu probereme 

nejčastější dotazy, které nás 

často provázejí při výchově a 

vedení dětí.

Psychologie hry – význam her v 
dětském věku.

Otázka spojitosti s nedostatečným 
prostorem pro přirozenou hru a 

narůstající agresivity u dětí.



Závěrečná konference pro 

ředitele a zřizovatele

Pátek 24. 9. 2021
9:30 – 16:00 

16:00 – 21:00 neformální část

Kde: Salonek Hotelu Selský dvůr, Vyškov

Cílem konference je závěrečná shrnující prezentace projektu MAP II a sdílení vizí a plánů navazujících 
projektů v regionu. Shrneme si cíle a přínos pro všechny aktéry a vysdílíme zpětnou vazbu. Cílem je 

také účastníkům uvést aktuální dění ve školství a aktuality ve školské legislativě.

Program 9:30–16:00:
• Shrnutí výstupů z MAP II
• Mgr. Jiří Nantl, LL.M. - Aktuální dění ve školství z pohledu kraje,

střední článek podpory regionálního školství
• Hostující ředitel – Školní rok 2021/2022 jako výzva pro ředitele škol
• Libor Pospíšil – představení programu Ředitel naživo
• PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. – Aktuality ve školské legislativě

Neformální část: 16:00–21:00 – výstava výstupů MAP II a

medailonků zapojených škol, vystoupení ZUŠ Františka Sušila

Rousínov

Místní akční plán rozvoje školství II MAS Vyškovsko , CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009086

masvyskovskomap@seznam.cz, 777 582 766 

Konference je hrazena z projektu MAP II a je pro účastníky zdarma. 
Přihlašování je možné na email: masvyskovskomap@seznam.cz

Konferencí provází Mgr. Katarína Krahulová, Ph.D.

SDÍLÍM – PROPOJUJI – DĚKUJI
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Lektor: Mgr. Vlastimila Sládečková
Působí jako učitelka 1. st. ZŠ, speciální pedagog, lektorka a mentorka v projektu NPI. 

Akce je hrazena z projektu MAP II a je pro účastníky zdarma.

Na akci je nutné se přihlásit: masvyskovskomap@seznam.cz

Kdy:

30. září 2021
14:00 – 17:00

Místo konání bude upřesněno

Metody kritického myšlení
v hodinách čtení (workshop)

Setkání je určeno vyučujícím českého jazyka na 1. stupni ZŠ, vedoucím čtenářským 
klubů  i pro všechny další zájemce o práci s dětmi a knihou.

Účastníci si praktickým způsobem vyzkouší několik základních technik kritického 
myšlení při práci se zajímavým textem (pětilístek, párové čtení aj.). 

Dále se dozví, jak tyto metody využívat a samozřejmě bude prostor pro sdílení a 
výměnu zkušeností.

Cílem workshopu je nabídnout vhled, základní metody a 
postupy, které napomáhají rozvoji kritického myšlení žáků, 
ale i tipy a rady, jak tento přístup aplikovat ve vyučování.



Technická olympiáda
Kdy: 

14. 10. 2021
8:00 – 14:00

Kde: 
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Vyškov, 

Sochorova 15

Olympiáda je určená pro žáky 2. stupně základních škol, 
které jsou zapojeny do projektu MAP II.

Pětičlenný tým soutěžících bude složený z žáků minimálně dvou ročníků ZŠ a v každém
soutěžním týmu bude alespoň jedna dívka. Soutěž není určena pouze pro manuálně zručné
děti, a proto jednotlivé soutěžní disciplíny budou voleny z různých soutěžních kategorií.

CÍLE OLYMPIÁDY:

• přispět k systémovému řešení rozvoje úrovně
polytechnické gramotnosti

• umožnit žákům 2. stupně ZŠ nahlédnout
zábavnou formou do světa moderních
technologií využívaných v současné průmyslové
výrobě

• rozšířit stávající spektrum soutěží určených pro
žáky základních škol a poskytnout jim příležitost
předvést své dovednosti v dosud netradiční
oblasti

• podpořit zdravou soutěživost dětí a přispět k
rozvoji jejich smyslu pro týmovou práci
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Olympiáda se bude konat pouze v případě příznivé epidemiologické situace. Přihlašování týmů na email: masvyskovskomap@seznam.cz

DISCIPLÍNY:

• Technické myšlení
• Manuální zručnost
• Počítačová dovednost
• Kreativní přístup

Za školu je možné přihlásit
pouze jeden soutěžní tým.

Výherní tým získá hodnotné 
ceny.
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Akce je hrazena z projektu MAP II a je pro účastníky zdarma.

Na akci je nutné se přihlásit: masvyskovskomap@seznam.cz

Kdy:

21. října 2021
14:00 – 17:00

Malý sál Knihovny Karla Dvořáčka ve Vyškově

Slohové hry a techniky, 
čtenářská dílna (workshop)

Setkání je určeno vyučujícím českého jazyka na 1. stupni ZŠ, vedoucím čtenářským klubů  i 
pro všechny další zájemce o práci s dětmi a knihou.

Účastníci si praktickým způsobem vyzkouší, jak na čtenářskou dílnu, přestavíme zajímavé 
dětské knihy, dále se lektorka nabídne techniky a hry ve slohu a nebude chybět prostor 

pro diskuzi a sdílení.

Cílem workshopu je podpora pedagogů
v oblasti čtenářské gramotnosti, konkrétně podpořit četbu a 

cílené činnosti směřující k vědomému čtenářství. 

Lektor: Mgr. Vlastimila Sládečková
Působí jako učitelka 1. st. ZŠ, speciální pedagog, lektorka a mentorka v projektu NPI. 



Základy informatického myšlení
Ucelený cyklus 3 praktických workshopů k nové informatice na základních školách. 

Informatika v praxi, ukázky programování.

Termíny:

26.10.2021, 11.11.2021, 7.12.2021
Vždy v čase 16:00–18:30 hod.

Osobní setkání, hala SOŠ a SOU Vyškov
Provází: Ing. Petr Halák
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Obsah aktivity bude zaměřen 

na seznámení pedagogů se 

základy tvorby programů 

využívaných u 3D tisku, 

Laseru a Vodního paprsku. 

Pedagogům bude nabídnuto, 

aby v průběhu školního roku 

využili výukové kapacity 

SOŠ a SOU Vyškov pro 

ukázku příkladů praktického 

využití programů 

vytvořených v rámci výuky v 

předmětu Informatika.

Kapacita 10 osob.

Změna termínů vyhrazena.

Přihlášený pedagog se bude účastnit všech setkání.
Aktivita je hrazena z projektu MAP II a je pro pedagogické pracovníky zdarma. 

masvyskovskomap@seznam.cz, 777 582 766 

Přihlašování na email: masvyskovskomap@seznam.cz

Cíl vzdělávací aktivity:

• přispět k systémovému řešení rozvoje úrovně 

gramotnosti žáků v oblasti IT technologií

• uvést  pedagogy ZŠ do světa průmyslově 

využívaných IT technologií

• seznámit pedagogy  se základy tvorby programů 

ve formátech využívaných pro 3D tisk, Laser a 

Vodní paprsek a s možnými formami jejich 

aplikace do výuky vybraných témat v předmětu 

Informatika na ZŠ s cílem ukázat žákům příklady 

praktického využití těchto aplikací způsobem 

odpovídajícím jednotlivým věkovým kategoriím 

žáků.

• navázat (prohloubit) spolupráci ZŠ se vzdělávací 

institucí garantující odborné vzdělávání
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masvyskovskomap@seznam.cz, 777 582 766 

Autorské čtení

Kdy:

8. listopadu 2021
17:00-18:30

Kde: 

Online stream 
Facebook Live

www.facebook.com/KnihovnaVyskov

Dagmar Martinková

Autorské čtení je určeno široké veřejnosti   a 

pedagogickým pracovníkům. 

Akce je hrazena z projektu MAP II a je pro účastníky 

zdarma.

Není nutné se předem přihlašovat. 

Příběh Čechů na ruské, polské, sovětské a ukrajinské Volyni 

Na pozvání cara

Dagmar Martinková je potomek 

volyňských Čechů v druhé generaci. 

Vystudovala historii, je autorkou 

mnoha odborných článků, několika 

publikací a výstav. Více jak deset let 

aktivně pracuje ve Sdružení Čechů   

z Volyně a jejich přátel a šestým 

rokem je celorepublikovou 

předsedkyní spolku. Její snahou je 

dokumentovat, uchovávat a 

prezentovat historii a duchovní 

dědictví volyňských Čechů nejen     

ve vlastních řadách potomků, ale 

také u široké veřejnosti. 

http://www.facebook.com/KnihovnaVyskov

