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PŘEHLED AKCÍ* PLÁNOVANÝCH K REALIZACI V RÁMCI PROJEKTU
(stav k 25.10.2021)
Přihlašovat se můžete na základě pozvánky zaslané na adresu ředitele školy nebo zveřejněné na našich webových stránkách a
Facebooku. Aktuální nabídky jsou prosvícené tyrkysově s uvedeným termínem pro přihlášení.
Název/téma akce
Exkurze – iSophi
Pedagogická
diagnostika školní
zralosti dětí
(exkurze v MŠ,
seznámení s nástrojem,
který usnadní
diagnostiku školní
zralosti dítěte)
Tvoříme společně a
s chutí II – Technické
MŠ
(workshopy v MŠ –
tvoření, nové nápady,
rady, tipy, metodická
podpora, sdílení dobré
praxe)

Lektor/odborník

Typ akce

Datum konání

Mgr. Vladimíra Tesaříková
ředitelka MŠ Valtice
a
Mgr. Iva Blahová,
zástupce ředitele MŠ Valtice

Program podpory
ředitelů a vedení MŠ –
určeno pro ředitele MŠ

30.08.2021
09:00 - 11:00 hodin

Místo konání

Mateřská škola
Valtice

Poznámka

REALIZOVÁNO

KA4

Ing. Jaroslav Martínek
a
Čestmír Šťastný

Tvořivost, technické
myšlení a manuální
zručnost v MŠ – určeno
pro děti, učitele a
ředitele MŠ zapojených
do aktivity

MŠ přihlášeny,
průběžně se
realizuje.

09-10/2021
(dle harmonogramu)
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v 11 zapojených MŠ

KA4

Název/téma akce
Představení robotů –
Ozobotů
(workshopy pro 2 cílové
skupiny, seznámení
s robotkem a možnost
vyzkoušení)

Lektor/odborník

Typ akce

Datum konání

Místo konání

Poznámka

23.09.2021
Mgr. Patrik Hrozek
Místní akční plán II rozvoje
vzdělávání, Slavkov u Brna

Seznamte se s ozoboty
– určeno pro učitele
MŠ a vychovatele ve
školních družinách ZŠ

Školní družiny
09:00 – 11:00 hodin

Městský úřad
Břeclav, zasedací
místnost č. 47

Mateřské školy
13:00 – 15:00 hodin

REALIZOVÁNO

KA4

Hana Šandová
Informatické myšlení,
robotika a technologie
napříč předměty
(sdílení dobré praxe,
metodická podpora)

Cesta správného
nastavení hlasu
(akreditovaný seminář
MŠMT + dobrá praxe
„Knihovničky na
cestách“)

Centrum technického vzdělávání
Půda, které je součástí MK
v Poličce. Vystudovala
softwarové inženýrství na
Fakultě jaderné a fyzikálně
inženýrské ČVUT. Učí
informatiku na Gymnáziu Jana
Keplera v Praze 6.

Mgr. Kateřina Sluková
odborná lektorka,
specializace na vokální
pedagogiku 25 let

Podpora rozvoje
přírodních věd, fyziky a
polytechniky na ZŠ –
určeno pro pedagogy
IT a přírodních věd

Helena Stuchlíková
vedoucí vychovatelka ŠD při
ZŠ Mikulovice

INKLUZE NEMUSÍ BÝT
STRAŠAK aneb dítě
s autismem v běžné
škole
(sdílení dobré praxe,
metodická podpora)

Mgr. Zuzana Dvořáčková
obor speciální rodičovství

Městská knihovna
Břeclav, malý sál

REALIZOVÁNO

KA4

Knihovničky na cestách
– určeno pro učitele
MŠ zapojených do této
aktivity

Inspirace ze školní
družiny pro podzim a
zimu
(workshop – tvoření,
nové nápady, rady, tipy,
sdílení dobré praxe)

13.10.2021
13:00 – 15:00 hodin

Tematická setkávání
pracovníků školních
družin – určeno
vychovatelům ŠD

Podpora práce asistentů
pedagoga ZŠ – určeno
pro asistenty
pedagogů ZŠ

19.10.2021
12:30 – 17:30 hodin

Městská knihovna
Břeclav, malý sál

ZRUŠENO

KA4

04.11.2021
09:00 – 12:00 hodin

12.11.2021
13:00 – 15:00 hodin

Dům školství Břeclav,
učebna č. 201,
1. patro

Městská knihovna
Břeclav, malý sál

Přihlášení do:
kapacita workshopu
již naplněna

KA4
Přihlášení do:
05.11.2021
dle odkazu v pozvánce

KA4
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Název/téma akce
Rizika on-line
komunikace
(webinář, sdílení dobré
praxe, metodická
podpora)

Úvod do lesní
pedagogiky
(sdílení dobré praxe,
metodická podpora)
Problematika
duševního zdraví dětí
po návratu do škol
(kulatý stůl, sdílení dobré
praxe s cílem diskutovat
o aktuálních problémech
v území)

Lektor/odborník

Typ akce

Vzdělávací program JSNS,
Člověk v tísni, o. p. s.
Praha
Lektor:
Mgr. Zuzana Paseková
Host:
Kateřina Vokrouhlíková

Rozvoj sítí a sdílení
dobré praxe pedagogové
ZŠ – určeno pro
pedagogy 2.stupně ZŠ,
metodiky prevence a
výchovné poradce

Datum konání

10.11.2021
12:30 – 15:30 hodin

Místo konání

Poznámka
Přihlášení do:
05.11.2021
dle odkazu v pozvánce

on-line
KA4
Přihlášení do:

PaedDr. Dana Neprašová,
Lesní školka Veverka

Tematická setkávání
učitelů MŠ – určeno
učitelům MŠ

jaro/2022

Lesní školka Veverka
Břeclav – Charvátská
Nová Ves
KA4

MUDr. Taťjana Horká
specializace na dětskou a
dorostovou psychiatrii

Kulatý stůl – sociálně
právní ochrana dětí –
určeno pro ředitele ZŠ
a další dotčené
subjekty z oblasti
vzdělávání

Přihlášení do:

02.12.2021
09:00 – 12:00 hodin

Městský úřad
Břeclav, zasedací
místnost č. 39
KA4

*) Přehled bude průběžně aktualizován; může také dojít ke změnám z organizačních důvodů.

Pro aktuální informace prosím sledujte také náš FB profil MAP v ORP Břeclav.

MAS Lednicko-valtický areál, z.s.
Projekt: Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav II
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009693
Sídlo: Lidická 3116/134, 690 03 Břeclav

