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Společné pracovní setkání pracovních skupin
pro Rozvoj čtenářské gramotnosti a pro Rozvoj

matematické gramotnosti - mateřské školy

 (8. 9. 2021)

Projednávaná témata:

1.) Fyzioterapie pro děti
2.) Dvoudenní exkurze
3.) Různé

Manažerka MAP II Ing. Nikola Pohanělová představila novou kastelánku Janovického zámku
paní Markétu Janákovou. Paní kastelánka přiblížila pedagogům aktivity, kterým se v 
nejbližších termínech chce věnovat. Dne 30.10.2021 proběhne „Strašidelný zámek“. 
Požádala všechny přítomné o jakoukoliv tvorbu dětí na téma „Strašidla“ a také všem 
oznámila téma výstavy, které bylo odsouhlaseno v předchozích pracovních skupinách. 
Téma je „lesnictví a hornictví“. Veškerá ilustrace bude po školách požadována během 
května 2022. Zmínila, že není problém se školou přijet na zámek i mimo zámeckou sezónu, 
případně pracovníci mohou přijet na projektový den přímo pro školy.

K bodu 1) Fyzioterapie pro děti

Manažerka  MAP II  Ing.  Ivana  Lukešová  představila  přítomným  nápad  na  kurz  „Cvičení
s dětmi“. Tento kurz je určený pro mateřské školy. Zástupce z mateřských škol tento nápad
oslovil a měli by o něj zájem. Předběžný termín je domluvený na 25.10.2021. Tento kurz je
čtyř hodinový (1 hodina teorie a 3 hodiny praktické) a konal by se v SVČ Rýmařov na téma
„Prevence vadného držení těla“. 
Přítomní se shodli na tom, že by byl kurz s osvědčením a bez akreditace. Cena kurzu je
1 000,- Kč na osobu (500,- Kč přispěje MAP II a 500 Kč,- škola). Kurz by byl od 8:00 – 12:00
hod. a pro další skupinu od 13:00 – 17:00 hod.

K bodu 2) Dvoudenní exkurze

Manažerka MAP II Ing. Nikola Pohanělová informovala přítomné o dvoudenní exkurzi na 
Hlučínsku. Ubytování je zamluvené v penzionu Terezka v Hlučíně. Je důležité vědět počet 
lidí, kteří se dvoudenní exkurze zúčastní. Všem bude ještě zaslán e-mail s podrobnějšími 
informacemi jako je čas odjezdu, program a odkaz pro registraci na dvoudenní výjezd.
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K bodu 3) Různé

Dále byli přítomní informování o možnosti rozvíjení digitálních technologií a informatického 
myšlení od MŠ až po II. stupeň ZŠ. Jedná se o paní lektorku Evu Fanfulovou, kterou MAP II 
představili manželé Kubáňovi na jednom setkání IPO MAP v Ostravě. Téma - jak se dá 
přistupovat k digi a nemusí jít za každou cenu jen o interaktivní tabule. Paní Fanfulová k 
nám dorazí 6.10. – 7. 10. 2021. Zdrží se u nás dva dny, které bude plně věnovat učitelům z 
MŠ, pedagogům ze ZŠ a ředitelům z MŠ a ZŠ. Školení by se konalo dopoledne a odpoledne
v SVČ Rýmařov. Šlo by se cestou čtyřhodinového bloku pro pedagogy a ředitelé MŠ a 
čtyřhodinového bloku pro pedagogy a ředitelé ZŠ.
Dále byli přítomni informování ohledně semináře, které pořádá pan Mgr. Karel Cvrk. Jedná 
se o bubnování s dětmi a v tělocvičně to není vhodné kvůli akustice. Pan Mgr. Karel Cvrk 
bude komunikovat s pedagogy ze všech škol. Pokud se nějaká školka zúčastní jeho 
semináře, tak manažerky MAP II zařídí prezenční listinu. Důležité je, aby pedagogové 
pořídili fotografie a dali potom zpětnou vazbu, jak se dětem akce líbila. Za seminář se nic 
neplatí – hradí MAP II.
Padl dotaz na seminář „Učíme se venku“ – přítomní byli informováni, že jim veškeré 
informace spojené s tímto seminářem budou zaslány prostřednictvím e-mailu, a to 
nejpozději do 14.9.2021
Byly prodiskutovány další semináře jako je řečová výchova, o kterou je nadále zájem. Plakát
bude zaslán emailem.

Úkoly plynoucí z jednání:

1.) Registrace přes conbri na dvoudenní výjezd Hlučínsko do 14.9. – VŠICHNI !!
2.) Rozeslat pozvánku a podrobnější e-mail ke dvoudennímu výjezdu – manažerky MAP

II
3.)  Zajištění kurzu „Cvičení s dětmi“ a semináře DIGI technologie – manažerky MAP II
4.) Učíme se venku – Manažerky MAP II
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