
   

   

 

Projekt MAP rozvoje vzdělávání pro SO ORP Čáslav II 

r. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009051 

 

Zápis ze setkání pracovní skupiny pro rovné příležitosti MAP rozvoje vzdělávání pro SO ORP 

Čáslav II, které se konalo 30. 9. 2020 od 15:00 do 18,00 hod. v Čáslavi.  

Přítomni: viz prezenční listina 

1. Úvodní slovo  

 

Seminář zahájil manažer projektu Mgr. Norbert Kobela přivítáním účastníků 

a seznámením s programem.  

 

2. Téma setkání:  

 

Metoda dobrého startu aneb jak úspěšně zahájit školní docházku  

 

Lektorka PaedDr. Iva Tomášková, ředitelka mateřské a základní školy, připravila 

především pro učitele mateřských škol, elementaristy základních škol a rodiče 

předškoláků a malých školáčku program, který tuto metodu představil a ukázal její 

aplikaci na konkrétních příkladech z praxe. Prostřednictvím této metody se rozvíjí u 

předškoláků a prvňáčků funkční gramotnosti. Jejich rozvoj vede k lepší připravenosti 

dítěte pro školu a prevenci školního neúspěchu.  

 

V rámci semináře byla diskutována problematika:   

 

• školní zralosti a školní připravenosti,  

• cílů a úkolů mateřské a základní školy v systému vzdělávání, 

• spolupráce rodiny se školou, 

• způsoby rozvoje percepčních a kognitivních funkcí u dětí předškolního a 

mladšího školního věku, 

• důležitost prožitku radosti a úspěchu, 

• základní koncept metody, 

• organizační formy, ve kterých lze metodu realizovat, 

• praktické ukázky metody, 

• možnosti metody v oblasti rozvoje dětí s poruchami učení a chování, 

• alternativní metody vzdělávání, 

• terapie hravou formou, 



   

   

• způsoby rozvoje grafomotoriky, hrubé motoriky, orientace v prostoru, 

pravolevé orientace, zrakového a sluchového vnímání, 

• hodnocení pokroku dítěte ve škole a v rodině. 

 

3. Přenos zkušeností a informací, diskuse o speciálním vzdělávání 

 

Dotazy se týkaly:  

• efektů, které přináší tato metoda, 

• metody jako motivačního činitele, 

• spolupráce rodiny se školou, 

• materiálů, které jsou k této metodě zpracované (lektorka je autorkou knížky 

Rozvíjíme předčtenářskou gramotnost v mateřské škole). 

 

4. Neformální diskuse   

 

Neformální diskuse se týkala výše uvedených dotazů.  

 

Dle ohlasů účastníků lze hodnotit setkání jako podnětné. Účastníci měli možnost se 

setkat s určitým konceptem, který si klade za cíl rozvoj dítěte a prevenci školního 

neúspěchu. Škoda, že se akce nezúčastnili také rodiče, ačkoliv propagace akce 

prostřednictvím plakátků a také Facebooku MAP Čáslavsko cílila i na tuto skupinu 

posluchačů. Svou roli v neúčasti rodičů zřejmě také sehrála i očekávaná preventivní 

opatření proti Covid 19 a stoupající počty nakažených.  

 

Děkujeme lektorce za podnětný seminář.   

 

5. Závěr 

 

Na závěr shrnul manažer projektu obsah setkání a poděkoval lektorce za seminář.   

 

V Čáslavi 1. 10. 2020 

 

Zapsala: 

Ing. Mgr. Jana Vítková 

vedoucí skupiny pro rovné příležitosti 

Zápis ověřil:  

Mgr. Norbert Kobela 

manažer projektu a klíčových aktivit 

 


