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Plán aktivit v MAP II Vyškovsko 
od ledna 2021 

 

14. 1. 2021 Jak vytvořit vysvědčení v době pandemie – Mgr. Jana Teriaki 
(Online diskuzní setkání s vedením základních škol) 

              20. 1. 2021 Diskuzní kavárna se speciálním pedagogem pro ZŠ – Mgr. Olga Teremová 

9. 2. 2021 Finanční gramotnost – Mgr. Monika Houšková (Webinář se spolkem Výluka) 

            16. 2. 2021 Jak spolu s dítětem zvládnout volbu povolání - Mgr. Petra Šnepfenbergová 
  (Online seminář k e-booku pro rodiče, pedagogy a výchovné poradce) 

            17. 2. 2021 Respektující komunikace s dětmi - Mgr. Dora Lukášová 
(Online seminář s psychoterapeutkou) 

18. a 19. 2. 2021 Pedagogická diagnostika – Mgr. Jiřina Bednářová 
 (Dvoudenní workshop, určeno pro pedagogické pracovníky ze zapojených MŠ a 1. stupňů ZŠ) 

              11. 3. 2021  Technická zručnost HEZKY ČESKY 
(Veletrh hraček českých výrobců) 

            11. 3. 2021 Jak efektivně vést svoji školu – Mgr. Pavel Škramlík 
 (Online diskuzní setkání pro vedení základních škol) 

16. 3. 2021 Dílny čtení - Mgr. Katka Vrtišková (Webinář se spolkem Výluka) 

18. 3. 2021 Technická olympiáda 
  (Olympiáda ve spolupráci se SOŠ a SOU Vyškov v oblasti polytechniky pro žáky 2. stupně ZŠ) 

            23. 3.  2021 Spolupráce s rodiči z pohledu školy – Mgr. Karla Černá 
(Online diskuzní setkání pro vedení mateřských a  základních škol) 

            13. 5. 2021 Autorské čtení s Kamilou Hladkou – Hornické vdovy 

 (KKD Vyškov, pro veřejnost a pedagogické pracovníky) 

20. 5. 2021 Čtením a psaním ke kritickému myšlení II - Mgr. Lenka Skýbová 
  (Interaktivní workshop pro pedagogy v oblasti čtenářské gramotnosti) 

25. 5. 2021 Autorské čtení s Terezou Pařízkovou  -  Stela v zemi tučňáků 
(KKD Vyškov, pro veřejnost a pedagogické pracovníky) 

23. a  24. 6. 2021 Čteme s nečtenáři II - Mgr. Kateřina Šafránková, Mgr. Květa Krüger 

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

 
Připravujeme: Jak na efektivní Školní poradenské pracoviště (Diskuzní setkání) 

  Konference pro mateřské školy 

Diskuzní setkání ředitelů, Diskuzní kavárny se speciálním pedagogem a psychologem 

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

  Řemeslný den, Lesní pedagogika 

  Interaktivní polytechnické dílny II (Zaměřeno na EVVO) 

Ukázkové hodiny – příklady dobré praxe 

Webináře se spolkem Výluka, z.s.  
Podpora začínajících učitelů 

(Pozvánky na tyto akce budou zasílány v průběhu roku 2021)  

   



JAK VYTVOŘIT VYSVĚDČENÍ V 

DOBĚ PANDEMIE 
 

čtvrtek 14.1.2021 

13:00 – 14:30 

Online přes platformu Google MEET 
 

Přihlášení přes email:  
masvyskovskomap@seznam.cz 
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. Workshop je hrazen z projektu MAP II Vyškovsko 

Budeme společně diskutovat nad klíčovými otázkami: 

Co zohlednit při sestavování vysvědčení? 
 
Jak tuto strategii diskutovat směrem k rodičům? 
 
Jak uplatnit spravedlnost při hodnocení? 
 
 

 

Diskuzní setkání pro ředitele a vedení škol nad tématem: 

Moderuje Mgr. Katarína Krahulová, Ph. D.  
Své zkušenosti vysdílí  Mgr. Jana Teriaki (ZŠ a MŠ Morkovice) 
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 Finanční gramotnost 

Kdy: 

9. února 2021 
18:00–19:30 

 

Kde:  

Online prostředí  

Google MEET 

Seminář pro pedagogy 

Webinář ve zkratce představí 

nezbytnou teorii – Úvod do světa FG,  

společně projdeme standardy FG a 

témata FG v ŠVP své školy.  

Co praktického si učitelé odnesou?  

Vyzkoušíte si rodinný rozpočet 

"nanečisto" a lektorka nasdílí 

zkušenosti s projektem FG do škol 

(projektový den pro žáky 1. i 2. stupně 

ZŠ, online hra "rozpočti si to", DVPP 

pro učitele témat FG). Hlavně ale 

získáte praktické tipy do výuky (využití 

deskových her, hry na obchod, 

peněženka) i řadu užitečných odkazů. 

Na webináři bude také určitě prostor 

pro vaše dotazy. 
 

 

Seminář je určen pedagogickým pracovníkům.  

Seminář je hrazen z projektu MAP II 

 a je pro účastníky ze zapojených škol zdarma.  
 

Přihlášení je možné prostřednictvím emailu 
masvyskovskomap@seznam.cz. 

yourchance o.p.s. je obecně prospěšná 

společnost, jejímž smyslem fungování 

je prosazování potřebných změn v oblasti: 

výuky finanční gramotnosti, integrace 

mladých dospělých opouštějících instituce 

náhradní rodinné výchovy, principů podnikání 

a rozvoje podnikavosti žáků základních a 

středních škol. 

Lektor: Mgr. Monika Houšková 
 

Lektorka finanční gramotnosti u yourchance o.p.s. a učitelka na speciální základní škole  

Cílem webináře je nejen vysvětlit, 
proč je finanční vzdělávání důležité, 
ale především předat pedagogům 
praktické tipy do výuky a řadu 

užitečných odkazů. 
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Online seminář k e-booku pro rodiče, pedagogy a výchovné poradce  
  

 

O lektorce:  
Kariérové poradenství a 

vzdělávání, se systematicky 

věnuje od roku 2008. Za svou 

práci získala v roce 2018 Národní 

cenu kariérového poradenství. 

Cílovou skupinou jsou především 

pedagogové, rodiče, žáci a 

studenti. Zajímá se o komunikaci 

mezi rodičem a dítětem, které se 

rozhoduje „kam po škole“, ale také 

propojování školy, rodiny a reality 

světa práce. 

 

 

 

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

Na akci je nutné se přihlásit: 

 

masvyskovskomap@seznam.cz 

 

16. února 2021 

 

17:00 – 18:30 
 

Online přes platformu Google MEET 
 
 

Lektorka Mgr. Petra Šnepfenbergová 

 

Jak spolu s dítětem zvládnout volbu 

povolání 

Průvodce rodiče pro volbu povolání dítěte 

Znáte skutečné talenty, zájmy a potřeby svého dítěte, 

abyste spolu zvládli volbu jeho budoucího povolání? 

Neustálý rozvoj společnosti přináší změny do všech 

oborů a profesí. Zjistěte, jakými tématy děti provést, aby 

se na svou profesní cestu vydaly pro ně co nejlepším 

směrem. Směrem k úspěchu a životní spokojenosti. 
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Dora Lukášová (* 1977) 

je psycholožka a psychoterapeutka. Zaměřuje se 

především na témata nenásilné komunikace, práce s 

emocemi, typologie osobnosti, zvládání stresu a 

prevence syndromu vyhoření. 

Autorka knihy Jak se musel beránek Nejmilejší 

Kožíšek stát neviditelným.  

Pohádka o beránkovi Nejmilejším Kožíškovi může 

posloužit jako odrazový můstek k tomu, jak s dítětem 

otevřít téma rozvodu, rozpadu rodiny, konfliktů mezi 

rodiči a jeho vlastních prožitků. Rodiče, kteří se v této 

situaci ocitli, se často bojí o těchto věcech s dětmi 

hovořit z obavy, že je zraní. 

 

Respektující komunikace s dětmi  

17. února 2021 od 17:00 hod. 

Online Google MEET 

 

ZDARMA  
pro rodiče, ředitele, pedagogy a 

pedagogické pracovníky ze škol zapojených  

do projektu MAP II Vyškovsko  
 

 

NUTNÁ REZERVACE PŘEDEM  
na email:  

 

masvyskovskomap@seznam.cz 

Představení knihy  

 

psychoterapeutka Mgr. Dora Lukášová 
 

Cílem semináře je seznámit účastníky s praktickými technikami komunikace s 

dětmi v náročných tématech a obdobích jejich života.  

 

Online seminář  

 

Seminář je veden zážitkovou formou:  

k teorii přes zkušenost.  
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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.  
 

 

 

V případě nepříznivé epidemiologické 

situace se seminář uskuteční online. 
 

Workshop je hrazen z projektu MAP II 

 a je pro účastníky ze zapojených škol zdarma.  

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: 

18. února 2021 
8:30 – 16:00 

19. února 2021 
8:30 – 16:00 

Kde: 

Salonek hotelu Selský Dvůr 

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.  
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Online diskuzní setkání pro ředitele ZŠ 
  

 

O lektorovi:  
 

• Od roku 2005 ředitel SSZŠ 

Litvínov.  

• Lektor a trenér kurzů 

dalšího vzdělávání se 

specializací na hodnocení  

a sebehodnocení žáků, 

hodnocení pracovníků ve 

školství, management         

a řízení školy, mentor, 

poradce, kouč. 
 

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

Na akci je nutné se přihlásit: 

 

masvyskovskomap@seznam.cz 

 

11. března 2021 

 

14:00 – 16:00 
 

Online přes platformu Google MEET 
 

Lektor Mgr. Pavel Škramlík (ředitel SSZŠ Litvínov) 

Jak efektivně vést svoji 

školu: příklady dobré praxe 

Cílem workshopu je nabídnout díky 

sdílení dobré praxe vhled do 

efektivního řízení školy.   

 

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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Dílna čtení má pro rozvoj dětského 

čtenářství zásadní smysl. Cílem 

webináře se vyzkoušet při četbě knih 

četné náměty, které jsou 

realizovatelné také v on-line 

prostředí. Na základě vlastních 

zkušeností získáte vhled do 

jednoduché struktury dílen čtení.  

Dílny čtení často umožní rozečíst a 

přivézt k pravidelnější četbě i žáky 

nečtenáře, prodlouží dobu 

soustředění a zlepšují koncentraci 

žáků. 

  

Kdy: 

16. března 2021 
17:00–18:30 

 

Kde: 

Online prostředí 

Google MEET 

 

Webinář je hrazen z projektu MAP II 

 a je pro účastníky ze zapojených škol zdarma. 

Realizace je ve spolupráci se spolkem Výluka.  

 

Přihlášení prostřednictvím emailu 

masvyskovskomap@seznam.cz. 

DÍLNY ČTENÍ  
 
 

Provází Mgr. Kateřina Vrtišková 
 
 

Učitelka 1. st. ZŠ, vítězka soutěže Global Teacher Prize 2019, lektorka Školy bez 

poražených, certifikovaná lektorka programu RWCT (Čtením a psaním ke 

kritickému myšlení) 
 

Cílem webináře je podpora pedagogů  
v oblasti čtenářské gramotnosti, konkrétně 
podpořit četbu a cílené činnosti směřující k 

vědomému čtenářství.  
• Autenticita 

• Nadšení 

• Péče 

• Společenská odpovědnost 

• Otevřenost 
 

České školství se potýká s nedostatkem 

motivovaných učitelů. Ve Výluce to měníme. 

Budujeme komunitu začínajících  

i zkušených učitelů, nabízíme jim příležitost k 

setkávání a vzájemnému obohacování.  



Technická olympiáda 
Kdy:  

18. 3. 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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Online diskuzní setkání pro vedení MŠ a ZŠ 
  

 

O lektorce:  
• Učitelka od roku 

1990, v Řeznovicích 

od roku 1991 

• ředitelka školy              

v Řeznovicích od 

roku 2000 

• lektor vzdělávání 

dospělých v rámci 

dalšího vzdělávání 

pedagogů a externí 

učitel na MU v Brně 
 

Cílem workshopu je nabídnout vhled do efektivní komunikace s rodiči, navázání vzájemné důvěry.  

 

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

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

 

23. března 2021 

 

15:00 – 16:30 
 

Online přes platformu Google MEET 
 

Lektorka Mgr. Karla Černá (ředitelka ZŠ a MŠ Řeznovice) 

Spolupráce s rodiči  

z pohledu ředitele školy 

Jak na efektivní komunikaci s rodiči? 

Navázání vzájemné důvěry? 

 

Praktické rady a tipy jak budovat spolupráci 

rodiny a školy na úrovni mateřských a 

základních škol. 
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 Autorské čtení 

Kdy: 

13. května 2021 
16:30-18:00 

 
Kde:  

Velký sál KKD ve Vyškově 

Cílem autorského čtení je 

nabídnout pedagogům a 

veřejnosti zajímavou současnou 

literaturu a podpořit čtenářskou 

gramotnost v území. 

Mgr. 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.  

 

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

Není nutné se předem přihlašovat.  
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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  emailu. 

Kdy: 

20. 5. 2021 
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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  Tereza Pařízková (* 1987 Olomouc)  

 

je česká spisovatelka, scenáristka, knihkupkyně a překladatelka. Se svou 

maminkou provozuje dětské knihkupectví Zlatá Velryba. 
 

Vystudovala scenáristiku a dramaturgii na FAMU a film studovala i na stážích v 

New Orleans a v Jeruzalémě. 
 

Svou tvorbu věnuje dětskému divákovi a čtenáři. Napsala několik knih pro děti - 

Městečko Lážoplážo: Zlatá velryba (2018), Městečko Lážoplážo: Křáp Pařát (2018), 

Stela a 16 huskyů (2019), Stela v zemi tučňáků (2020). 
 

V roce 2012 byla na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary oceněna v 

rámci scenáristické soutěže Nadace RWE & Barrandov studio za scénář s názvem 

Ve společnosti mého otce.. 

Autorské čtení 

25. května 2021 od 17:00 hod. 

 

ZDARMA  
pro rodiče, ředitele, pedagogy a 

pedagogické pracovníky ze škol zapojených  

do projektu MAP II Vyškovsko  
 

 

NUTNÁ REZERVACE PŘEDEM  
na email:  

 

masvyskovskomap@seznam.cz 

Představení knih pro děti 

 

Stela a 16 huskyů 

 

Městečko  Lážoplážo 

 

 

 

Stela v zemi tučňáků 

Velký sál Knihovny Karla Dvořáčka ve Vyškově 

spisovatelka Tereza Pařízková 
 

novinka 

masvyskovskomap@seznam.cz, 777 582 766  



Workshop akreditovaný v rámci DVPP 

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  

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 

23. června 2021 

8:30 – 12:30, 13:30 – 17:00 

24. června 2021       

8:30 – 13:00 

23. června a 24. června 2021 

 

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

OMEZENÁ KAPACITA   

(max. 25 osob) 
 

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 

MÍSTO KONÁNÍ BUDE UPŘESNĚNO 

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. 


