
   

   

 

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 SOORP 

Čáslav II, které se konalo v zahradě Diakonie v Čáslavi 28. 6. 2021 od 17:00 do 19,30 hod. 

Akce byla určena především pro rodiče dětí předškolního věku a dětí v prvních až pátých 

třídách. 

 

Přítomni: viz přítomní dle prezenční listiny 

 

1. Úvodní slovo  

Zahájil manažer projektu Mgr. Norbert Kobela přivítáním účastníků a seznámením 

s programem.  

 

2. Téma setkání: 

 

Školní úspěšnost předškoláků a dětí prvního stupně, náměty na 

domácí práci 

 

Seminář byl určen především pro rodiče dětí z mateřských škol, 1. stupně základních 

škol, ale i pro širší veřejnost a pedagogy. Nakonec se sešli jak rodiče nepedagogové, tak 

i rodiče pedagogové. Atmosféra byla příjemná, přispělo k ní příjemné počasí i nádherné 

prostředí venkovních a vnitřních prostor Diakonie.  

 

Lektorky akce byly: paní Ing. Mgr. Jana Vítková, vedoucí pracovní skupiny pro rovné 

příležitosti, PhDr. Zuzana Bláhová a Mgr. Ilona Borková, zkušené paní učitelky prvního 

stupně ZŠ s rozšířenou kompetencí pro speciální pedagogiku a tedy také odbornice na 

výuku dětí s poruchami učení a chování. Účastníkům předaly informace a nápady 

ohledně:  

 

• školní úspěšnosti, školní zralosti a připravenosti pro vstup do první třídy, 

• práce s žáky s problémy v oblasti smyslového vnímání, s žáky integrovanými,  

• her a aktivit na rozvoj smyslového vnímání, čtení, matematických a řečových 

dovedností, 



   

   

• pomůcek a materiálů pro rozvoj smyslového vnímání, čtení, matematických a 

řečových dovedností, 

• literatury a pracovních sešitů na domácí procvičování pro předškoláky i školáky, 

• zkušenosti s výukou dětí na prvním stupni základní školy, jak je motivovat a jak 

předcházet některým častým školním problémům 

• nápady na domácí procvičování, 

• v závěru si účastníci prohlédli vnitřní prostory MŠ, ZŠ a PŠ Diakonie ČCE. Ty 

se velice líbily a za umožnění prohlídky patří velký dík vedení Diakonie ČCE.  

 

 

 

3. Přenos zkušeností a informací, diskuse  

 

V průběhu semináře probíhala diskuse o daném tématu.   

 

Manažer projektu navrhl další setkávání nad zajímavými materiály do výuky a pro práci 

s dětmi v mateřských školách a volnočasovém vzdělávání. 

 

 

 

4. Závěr 

 

Na závěr shrnul manažer projektu obsah setkání a rozloučil se s účastníky.  

 

 

V Čáslavi 28. 6. 2021 

 

Zapsala: 

Ing. Mgr. Jana Vítková 

vedoucí skupiny pro rovné příležitosti 

Zápis ověřil:  

Mgr. Norbert Kobela 

manažer projektu a klíčových aktivit 

 


