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Plán aktivit v MAP II Vyškovsko
od září 2020

10. 9. 2020  „Lesní pedagogika pro MŠ“ (Obora Holedná, Brno, OBSAZENO)

16. 9. 2020 Jak stanovovat hranice dětem i rodičům aneb „Pravidla nejsou povidla" 

(PhDr. Marek Herman)  (náhradní termín z 25. 3. 2020, OBSAZENO)

od 17. 9. 2020 Interaktivní polytechnické dílny pro pedagogy 1. stupňů ZŠ

24. 9. 2020 „Dyskalkulie“ (RNDr. Růžena Blažková, CSc.) – náhradní termín z 18. 3. 2020

(workshop pro pedagogy 2. stupňů ZŠ)

9. 10. 2020 „Lesní pedagogika pro MŠ“ (Areál  U mravence Lesíka, Brno – Řečkovice, 

NÁHRADNÍ TERMÍN, OBSAZENO)

13. 10. 2020 „Autorské čtení – Hornické vdovy, Kamila Hladká“ 

(KKD Vyškov, pro veřejnost a pedagogické pracovníky)

14. 10. 2020 „Úvodní workshop do tvorby regionálních učebnic“ (Mgr. Dáša Zouharová)

15. 10. 2020 „ Školní zralost a přechod z MŠ na ZŠ“ (Mgr. Jiřina Bednářová) 

(určeno pro pedagogické pracovníky ze zapojených MŠ a 1. stupňů ZŠ)

20. 10. 2020  „Lesní pedagogika pro ZŠ“ (Areál  U mravence Lesíka, Brno – Řečkovice, 

NÁHRADNÍ TERMÍN, OBSAZENO)

22. 10. 2020 „Čtením a psaním ke kritickému myšlení II“ (Mgr. Lenka Skýbová)
(Interaktivní workshop pro pedagogy v oblasti čtenářské gramotnosti)

2., 3. 11. 2020 „ Pedagogická diagnostika“ (Mgr. Jiřina Bednářová)

(Dvoudenní workshop, určeno pro pedagogické pracovníky ze zapojených MŠ a 1. stupňů ZŠ)

4. 11. 2020 „Emoční sebeobrana II – Hranice a jejich udržování“ 

(Mgr. et MgA.  Martin Sedláček)

(Workshop navazující na Emoční sebeobranu I, určeno pro pedagogické pracovníky včetně 

asistentů a vychovatelů, kteří se účastnili workshopu Emoční sebeobrana I)

5. 11. 2020 „Technická olympiáda“

(olympiáda ve spolupráci se SOŠ a SOU Vyškov v oblasti polytechniky pro žáky 2. stupně ZŠ)

19. 11. 2020 „ Technická zručnost HEZKY ČESKY“ (veletrh hraček českých výrobců)

24. 11. 2020 „Konference pro ředitele a zřizovatele “ 
(Konference s podtitulem „Dobré jméno školy“)

9., 10.12. 2020 „Čteme s nečtenáři II“ (Mgr. Kateřina Šafránková, Mgr. Květa Krüger)

(Akreditovaný workshop pro pedagogické pracovníky MŠ a pedagogy 1. a 2. tříd ZŠ)

Připravujeme: „Řemesla do škol – Hrajeme si s polytechnikou“ (program pro oddělení družin v ZŠ)

„Řemeslný den“

„Lesní pedagogika“

Diskuzní kavárny se speciálním pedagogem a psychologem

Ukázkové hodiny – příklady dobré praxe

Webináře pod vedením Dr. Lidmily Pekařové, Webináře se spolkem Výluka, z.s.
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Interaktivní polytechnické dílny 

pro pedagogy 1. stupňů  ZŠ

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

1. stupně ZŠ zapojených do projektu.  

TERMÍNY DÍLEN:

17. září 2020

8. října 2020

26. listopadu 2020

17. prosince 2020

14. ledna 2021

Kapacita 10 osob

Změna termínů vyhrazena.

Pedagogové získají:

METODICKÉ LISTY, POSTUPY A NÁVODY NA KONKRÉTNÍ VÝROBKY, KOUČINK 

ODBORNÍKA NA POLYTECHNIKU,  MOŽNOST SDÍLENÍ S KOLEGY Z JINÝCH ŠKOL

Kdy:

od 17. září 2020

16:00 – 19:00

Kde:

SOŠ a SOU Vyškov
Sochorova 15, Vyškov

Cílem této aktivity je posílení kompetencí pedagogů v 

oblasti polytechnické výchovy,

podpora manuální zručnosti a ukázka různých způsobů, 

postupů a metod práce při tvorbě

různých výrobků využitelných při výuce.

Dílny se budou soustředit na zpracování různých 

materiálů. 

Zapojená škola může přihlásit max. 

1 pedagogického pracovníka za školu, který se bude

účastnit všech dílen. V případě neúčasti je nutné 

zajistit náhradníka.

Přihlašování na mail masvyskovskomap@seznam.cz



„DYSKALKULIE“

Kdy: 

Ve čtvrtek 24. 9. 2020

14:00 – 17:00

Kde: 

Obecní úřad v Rostěnicích – Zvonovicích

Rostěnice 109
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Lektorka: RNDr. Růžena Blažková, CSc.

Cílem workshopu je otevřít problematiku dyskalkulie a dalších specifických 
poruch učení v matematice na 2. stupni základních škol a pedagogům předat 

praktické rady pro práci s těmito žáky v jednotlivých 
tématech učiva matematiky. 

.

Workshop je hrazen z projektu MAP II, je pro zapojené školy zdarma. 

Přihlášení je možné prostřednictvím online Google formuláře 

Kapacita omezena do 15 osob.

Workshop pro pedagogy 2. stupňů základních škol  

Problematika přechodu žáků se specifickými poruchami učení na 2. stupeň ZŠ. Diagnostika

jejich matematických problémů a úrovně znalostí. Metody a formy práce v jednotlivých

tématech matematického učiva. Problémy při zvládání jednotlivých číselných oborů (čísla

přirozená, záporná, zlomky, atd.) a operací s čísly. Řešení slovních a aplikačních

úloh. Kompenzace a reedukace. Perspektivy dalšího vzdělávání žáků s SPU na středních

školách.

workshop v oblasti matematické gramotnosti
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Autorské čtení

Kdy:

13. října 2020
16:30-18:00

Kde: 

Knihovna Karla Dvořáčka,

Vyškov, velký sál

Cílem autorského čtení je 

nabídnout pedagogům a 

veřejnosti zajímavou současnou 

literaturu a podpořit čtenářskou 

gramotnost v území.

Kamila Hladká 
Nakladatesltví Dcera sestry

HORNICKÉ VDOVY

Zapomenuté hrdinky /

hrdinky bez metálů /

hrdinky, o kterých

noviny nepsaly.

Autentická

vyprávění

havířských

žen poprvé knižně.

Autorské čtení je určeno široké veřejnosti a pedagogickým pracovníkům.

Možnost zakoupení knihy Hornické vdovy za zvýhodněnou cenu.

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

Není nutné se předem přihlašovat. 
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Workshop je hrazen z projektu MAP II

a je pro účastníky ze zapojených škol zdarma. 

Přihlášení je možné do 5. 10. 2020

prostřednictvím Google formuláře.

Kapacita workshopu je omezena.

Školní zralost a přechod 
dětí z MŠ na ZŠ

WORKSHOP

Lektorka: Mgr. Jiřina Bednářová
Speciální pedagog působící v PPP v Brně. Spoluautorka konceptu Klokanova kufru 

a Klokanových kapes. Je autorkou velkého počtu metodik, pracovních listů a 
metodických materiálů pro děti předškolního a školního věku. 

Cílem workshopu je zaměření na posouzení 
a podporu připravenosti, zralosti dítěte na 
školní docházku. Workshop se zaměřuje na 

prevenci školního neúspěchu. 

Kdy:

15. října 2020
8:30 – 16:00

Kde:

Salonek hotelu 
Selský Dvůr

Jak můžeme ovlivnit připravenost dítěte 

na školu?  Jak si v MŠ ověřit školní 

připravenost dítěte? Jak můžeme 

předcházet neúspěchu v oblasti čtení, 

psaní, matematiky na začátku školní 

docházky? Co může být důvodem 

selhávání dítěte v začátku školní 

připravenosti, školní docházky?

Témata workshopu:
• Školní zralost, školní připravenost

• Zápis do školy, odklad školní docházky – legislativní 

zakotvení

• Jednotlivé roviny vývoje dítěte vhodné ke sledování 

při zápisu do ZŠ, depistáž v mateřské škole.

• Tělesný vývoj a zdravotní stav

• Duševní práceschopnost – motivace, pozornost, 

vůle

• Sociální zralost

• Řeč

• Zraková diferenciace

• Prostorová orientace

• Orientace v čase

• Matematické představy

• Fonologické uvědomování (diferenciace, analýza, 

syntéza)  

• Grafomotorika – posouzení úrovně kresby, 

pracovních návyků

• Nastínění možností následné intervence, stimulace 

oslabených funkcí

Workshop je určen pedagogům mateřských škol

a pedagogům 1. stupňů základních škol.
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ČTENÍM A PSANÍM KE 

KRITICKÉMU  MYŠLENÍ II
Workshop

Kapacita omezena.

Promyšlené a strukturované využití čtení, psaní

a diskuse k rozvíjení samostatného myšlení

žáků, k podnícení potřeby i schopnosti

celoživotního vzdělávání, tvořivého přístupu k

novým situacím, schopnosti spolupracovat a

respektovat názory druhých.

Aktivní učení odehrávající se ve fázích:

evokace – uvědomění si významu informací –

reflexe 

Akce je hrazena z projektu MAP 

II a je pro účastníky zdarma. 

Na akci je nutné se předem 

přihlásit -

prostřednictvím online Google 

formuláře. 

Kdy:

22. 10. 2020

14:00 – 18:00

Kde: 

Místo konání bude upřesněno

Lektorka 
Mgr. Lenka Skýbová

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.
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Chceme-li se podílet na uspokojování 

potřeb dítěte a aktivně zasahovat do jeho 

rozvoje, 

je nezbytné se v těchto potřebách 

a možnostech nejprve orientovat a pracovat 

v systému, který umožní:

• dítě poznat, vycházet z toho, jaké dítě je, 

co již umí a zná

• stanovit si výchozí a následný bod 

společné cesty, míru a přiměřenost 

podnětů

• průběžně vyhodnocovat přijímání 

podnětů, proces učení

• vyhodnocovat posuny dílčí, závěrečné

Diagnostika je prostředkem k poznání dítěte, 

úrovně vývoje jednotlivých schopností, 

dovedností a vědomostí. 

Workshop je hrazen z projektu MAP II

a je pro účastníky ze zapojených škol zdarma. 

Přihlášení je možné do 26. 10. 2020

prostřednictvím Google formuláře.

Kapacita workshopu je omezena.

Pedagogická diagnostika 

dítěte předškolního věku 
WORKSHOP

Lektorka: Mgr. Jiřina Bednářová
Speciální pedagog působící v PPP v Brně. Spoluautorka konceptu Klokanova kufru 

a Klokanových kapes. Je autorkou velkého počtu metodik, pracovních listů a 
metodických materiálů pro děti předškolního a školního věku. 

DVOUDENNÍ WORKSHOP

Kdy:

2. listopadu 2020
8:00 – 15:30

3. listopadu 2020
8:30 – 16:00

Kde:

Knihovna Karla Dvořáčka 
ve Vyškově, velký sál

Cílem workshopu je otevřít 
problematiku pedagogické 

diagnostiky dítěte předškolního 
věku a nabídnout základní 
východiska pro posouzení 

aktuálních schopností a dovedností 
dítěte ve všech potřebných 

oblastech. 

Obsah kurzu poskytne návazné informace o 

vývojových souvislostech a principu stimulace funkcí 

u dítěte ve věku od 3 do 7 let. 



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 dětí, a proto jednotlivé

soutěžní disciplíny budou voleny z následujících soutěžních kategorií:

Technické myšlení

Manuální zručnost

Počítačová dovednost

Kreativní přístup.

Cíl soutěže:

▪ podpořit zdravou soutěživost dětí a přispět k rozvoji jejich smyslu pro 

týmovou práci

▪ umožnit žákům 2. stupně ZŠ vyškovského regionu nahlédnout 

zábavnou formou do světa moderních technologii využívaných v 

současné průmyslové výrobě

▪ rozšířit stávající spektrum soutěží určených pro žáky základních škol o 

novou soutěž a poskytnout jim

▪ příležitost předvést své dovednosti v dosud netradiční oblasti

▪ nabídnout ZŠ zapojených do projektu MAP II společný projekt se

SOŠ a SOU zaměřený na polytechnické vzdělávání a navázat tak  

užší spolupráci mezi SOŠ a SOU a ZŠ v této oblasti

Kontaktní osoby: 
Ing. Ema Stehnová, masvyskovskomap@seznam.cz, 777 582 766

Ing. Petr Halák, ptrhlk@seznam.cz, 724 692 976
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Technická olympiáda
Kdy: 

5. listopadu 2020

8:00 – 14:00

Kde: 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Vyškov, 

Sochorova 15
1 tým za školu 

(5 členů )

Přihlašování týmů je 

možné vyplněním 

přihlašovacího formuláře 

do 23. října 2020 

zasláním na email: 
masvyskovskomap@seznam.cz

Soutěž určená pro 
žáky 2. stupně ZŠ 

zapojených do 
projektu MAP II

1 pedagog jako 
doprovod

Tým z minimálně  
2 ročníků s alespoň  

1 dívkou

Výherní tým získá 
hodnotné ceny
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Kdy:

4. listopadu 2020
9:00 – 16:00

Kde:

místo konání bude 
upřesněno

Workshop je hrazen z projektu MAP II

a je pro účastníky ze zapojených škol zdarma.

Přihlášení je možné prostřednictvím Google 

formuláře.

Kapacita workshopu je omezena.

Workshopem provází:

Mgr. et MgA. 
Martin Sedláček

EMOČNÍ SEBEOBRANA
„Hranice a jejich udržování“

Workshop navazující na Emoční sebeobranu I, určeno pro pedagogické 
pracovníky včetně asistentů a vychovatelů, kteří se účastnili workshopu 

Emoční sebeobrana I.

Workshop je akreditován MŠMT v 
rámci dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků 
(DVPP).

Cílem workshopu 
je naučit, jak lépe nakládat s emocemi, 

aby pro nás byly cenným zdrojem, a nikoliv 
něčím, co je třeba potlačovat.

Workshop zaměřený na vědomou 

práci s tématem hranic coby 

zdrojem vnitřního pocitu bezpečí, 

který je pro pedagogickou práci 

nesmírně důležitý. Mnoho učitelů 

své pracovní prostředí popisuje 

jako ohrožující a vyznačující se 

velkým tlakem. Schopnost dobře 

nastavit si hranice a vědomě s nimi 

pracovat je zásadní dovedností, 

která současně umožňuje 

zachovat se žáky, rodiči, či kolegy 

zdravý kontakt.



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
9. prosince a 10. prosince 2020

ZDARMA 
pro ředitele, pedagogy a pedagogické 

pracovníky ze škol zapojených 

do projektu MAP II Vyškovsko 

OMEZENÁ KAPACITA 

(max. 25 osob)

NUTNÁ REZERVACE PŘEDEM
prostřednictvím online Google formuláře

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

SALONEK HOTELU SELSKÝ DVŮR VE VYŠKOVĚ

Akce je hrazena z projektu MAP II a je pro účastníky ze zapojených škol zdarma.
Na akci je nutné se přihlásit prostřednictvím online Google formuláře.


