
 

MAPácký  OBČASNÍK 
______________________________________________________________________________ 

6. číslo 

12/2017 

CO SE DĚLO, DĚJE A BUDE DÍT? 

Pracovní skupiny se nadále scházejí, druhý řídící výbor schválil 

Strategický rámec, proběhlo třetí jednání partnerství Map, hledáme 

aktivní lidi se zájmem o vzdělávání, připravujeme semináře a workshopy. 

JAKÝ MÁ MAP ZAMÝŠLENÝ PŘÍNOS? 

Místní akční plán vzdělávání se skládá ze čtyř klíčových aktivit. První a 

velmi důležitou je akční plánování. Mezi to patří rozvoj partnerství. 

Partnerské subjekty by se měli setkávat či vyměňovat zkušenosti. Dále 

Dohoda o prioritách – především z operačního programu IROP. Dále 

sestavení akčního plán a poslední dílčí podaktivitou je budování 

znalostních kapacit – např. pořádáním „ochutnávkových“ seminářů.  

Další klíčové aktivity jsou: evaluace, řízení MAP a řízení projektu. 

 „Hledáme aktivní lidi, kterým není lhostejný 

další vývoj  vzdělávání dětí a žáků na 

Kadaňsku.“ 

Z PRACOVNÍCH SKUPIN 

V průběhu října, listopadu a prosince 2017 probíhalo několik zajímavých 

seminářů. Stále platí, že hledáme aktivní lidi, kterým není 

lhostejný další vývoj  vzdělávání dětí a žáků na Kadaňsku. 

Zapojte se do činnosti pracovních skupin a posuňme se kupředu!  

Účastníci v pracovní skupině mohou být honorováni! Témata 

pracovních skupin: 

1. Podnikavost, iniciativa, kreativita žáku ZŠ, kariérové poradenství a 

polytechnika (přírodní vědy) ZŠ 

2. Cizí jazyky ZŠ 

3. Předškolní vzdělávání 

4. Čtenářská gramotnost ZŠ, kulturní povědomí a vyjadřování 

5. Inkluze ZŠ + občanské a sociální dovodenosti žáků 

6. Matematická gramotnost ZŠ a digitální kompetence 

 

ÚVODNÍK 

Právě držíte v rukách poslední 

číslo MAPáckého občasníku 

v letošním roce. Projekt naplno 

běží, pracovní skupiny se 

scházejí, řídící výbor schválil 

Strategický rámec, proběhlo 

třetí jednání partnerství Map. 

Pořád hledáme stálé členy do 

tematických pracovních skupin. 

Pojďte zlepšit vzdělávání na 

Kadaňsku ;-)  

 Co se děje a bude dít? 

 

 

Spolupracujeme s: 

 

 

 

 



 

 

BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ S CHEMICKÝMI LÁTKAMI A 

S PŘÍPRAVKY VE ŠKOLÁCH – ZÁKONNÉ 

POVINNOSTI DLE PLATNÉ LEGISLATIVY Č.2 

Dne 17.10. 2017 se uskutečnil seminář Bezpečné zacházení s 

chemickými látkami a s přípravky ve školách – zákonné povinnosti 

dle platné legislativy č.2. Lektorovaný Hanou Mačkovou z Krajské 

hygienické stanice (pobočka v Lounech) Seminář se konal od 14.30 

do 17.30 na 5. ZŠ v Kadani - Na Podlesí 1480 (www.5zskadan.cz/) 

Seminář, lektorovaný Hanou Mačkovou z Krajské hygienické stanice 

(pobočka v Lounech), byl zorganizovaný na základě zájmu 

vyjádřeném účastníky na předchozím zářijovém semináři o 

chemické legislativě. Seminář proběhl v souladu s jeho vytčenými 

cíli: účastnící (všichni z řad učitelů chemie ze základních a 

uměleckých škol ORP Kadaň) byli průběhu workshopu seznámeni 

s pravidly a požadavky KHS a instruování k  správnému zpracování 

podkladů požadovaných po ZŠ (a MŠ) KHS. 

Účastníci semináře byli vybaveni podkladovými materiály a další 

potřebné jim byly na místě nakopírovány.  

O potřebnosti a kladném ocenění semináře svědčí i to, že na místo 

plánovaného dvouhodinového semináře se realizoval tříhodinový… 

 

UMISŤOVÁNÍ DVOULETÝCH DĚTÍ V MŠ 

Dne 15.11.2017se konal od 13:00 hod do 17:30 hod seminář 

Umisťování dvouletých dětí v MŠ. Lektor: Mgr. Hana Splavcová, 

působící v posledních více  čtyřech letech v Národním ústavu pro 

vzdělání. 

Seminář byl věnován v souladu s programem jak teoretické rovině 

(východiska: právní normy, podmínky vzdělávání, úprava ŠVP PV), 

tak se i zaměřil na praktické náměty práce s dětmi a sdílení příkladů 

dobré praxe práce s mladšími dětmi. Kolem každého z témat se 

rozpoutala hojná diskuze. Účastnice semináře byly lektorkou 

vyzvány k dalšímu e-mailovému kontaktu, v kterém by mohly 

navrhnout témata dalšího vzdělávaní (i ze šablon), anebo prostě 

klást dotazy k tématu. 

VÝKAZNICTVÍ SPOJENÉ S INKLUZÍ NA ZÁKLADNÍCH 
A MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH – SEMINÁŘ 1 
 
Dne 20.11. 2017 se konal v aule kadaňské 1.ZŠ, Školní ulice 1479 od 
9:30 do 13:00 hod seminář týkající se výkaznictví spojeného s inkluzí. 
Cílová skupina byly ředitelky a ředitelé MŠ a ZŠ, ekonomové, 
výchovní poradci. Lektorka: Hana Saláková.  

 

 
 
      

 

 

 

Kontakt: 

tel: 774 965 573 

Roman.kristof@vladar.cz 

www.vzdelavani-kadansko.cz 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 



 

Seminář byl zorganizován (společně s návazným odpoledním 
seminářem zaměřeným na výklad vyhlášky zákona a sestavovaní 
ŠVP) na popud ředitelů škol na Kadaňsku a by veden interaktivní 
formou rozvíjením jednotlivých témat podle dotazů a komentářů 
z řad přítomných participujících. Leckdy kontroverzní problematika 
administrace nově zaváděných inkluzivních opatření vedla 
v diskuzích k vyjasnění postupů, sdílením zkušeností a při mnohých 
bodech presentace lektory k emotivním reakcím. Byla zjevně 
artikulována potřeba větší informovanosti stran praxe inkluzivních 
opatření, která bude rámci  MAP ORP Kadaň nadále zajišťována 
v rámci pracovních skupin a e-mailové komunikace s lektorkou. 

VÝKAZNICTVÍ SPOJENÉ S INKLUZÍ NA 

ZÁKLADNÍCH A MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH – 

SEMINÁŘ 2 

Dne 20.11. 2017 se konal v aule kadaňské 1.ZŠ, Školní ulice 1479 od 

13:00 do 16:30 hod seminář zaměřený na legislativu spojenou s 

inkluzí. Cílová skupina, ředitelky a ředitelé MŠ a ZŠ, ekonomové, 

výchovní poradci. Lektorka: Marika Kropíková. 

Seminář byl zorganizován (společně s předcházejícím dopoledním 

seminářem zaměřeným na výkaznictví spojené s inkluzí a 

financováním podpůrných opatření)  na popud ředitelů škol na 

Kadaňsku a by veden interaktivní formou rozvíjením jednotlivých 

témat podle dotazů a komentářů z řad přítomných participujících. 

Leckdy kontroverzní problematika administrace nově zaváděných 

inkluzivních opatření vedla v diskuzích k vyjasnění postupů, 

sdílením zkušeností a při mnohých bodech presentace lektory 

k emotivním reakcím. Byla zjevně artikulována potřeba větší 

informovanosti stran praxe inkluzivních opatření, která bude 

rámci  MAP ORP Kadaň nadále zajišťována v rámci pracovních 

skupin a e-mailové komunikace s lektorkou. 

SEMINÁŘ NOVÉ POJETÍ MATEMATICKÉ 

GRAMOTNOSTI PRO MŠ 

Dne 30.11.2017 se konal seminář, zaměřený na nové metody rozvoje 

matematického myšlení dětí v předškolním věku, určený 

pedagogům a vedoucím pedagogům mateřských škol a jiných 

předškolních zařízení. Seminář proběhl od 9:00 do 17:00 hod v 

prostorách Mateřské školy Barvička, Husova 1337, Kadaň, a vedla jej 

PhDr. Michaela Kaslová, česká pedagožka a specialistka na 

matematiku, která je také autorkou učebnic matematiky pro školáky 

na základních školách. 

Seminář proběhl smíšenou formou přednášky, dílny a ukázky práce 

dětmi s následnou analýzou. Strukturován byl úvodem,  první 

aktivitou s učiteli, práci s dětmi, analýzou, navozením didaktických 

řad ve vybrané oblasti s přihlédnutím k navrhovaným změnám 

v RVP. Obsahově se zaměřil na rozvoj schopností nutných pro 

nástup matematiky, rozvíjení pojmotvorného  procesu a úvod k 

metodám řešení.  To vše s ohledem na přípravy na školní aritmetiku,  

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

geometrii a na rozvoj logického myšlení. Ve všech částech byl plně 

využit prostor pro diskuzi. 

JEDNÁNÍ PARTNERSTVÍ MAP 

Dne 6.12.2017 se konalo jednání Partnerství  MAP ORP Kadaň od 

14:00  do 16:00 na Střelnici v Kadani, Čechova 147. 

V souladu se zaslaným programem představil koordinátor MAP 

ORP Kadaň Bronislav Podlaha vypracovaný a všem členům 

Partnerství rozeslaný dokument Místního akčního plánu rozvoje 

vzdělávání v území ORP Kadaň pro školní rok 2018/2019 a základní 

podobu chystané výzvy na šablony II a výzvy MAP II. 

Pracovnice MAS Vladař Andrea Nipauerová pak představila 

chystané výzvy MAS Vladař v IROP 2.1 a rozdala přítomným 

informační materiál k výzvě. 

Při projednávání dokumentu MAP bylo zdůrazněno, že formulování 

jeho jednotlivých částí (úkolů a plánů) je výsledkem práce 

pracovních skupin MAP ORP Kadaň, vedených odbornými 

koordinátory MAP – zaměstnanci MAS Vladař, a složených zejména 

z učitelů a ředitelů mateřských a základních škol na území ORP 

Kadaň a nevládních organizací působících v oblasti vzdělávání a 

volnočasových aktivit dětí od 3 do 15 let, tj. cílové skupiny MAP. 

Při projednávání jednotlivých částí dokumentu Místního akčního 

plánu rozvoje vzdělávání zazněly výhrady vůči některým jeho 

ustanovením, zejména pak těch týkajících se závazku uvolňování 

peněz z obecních rozpočtů. Připomínky byly na místě zapracovány 

do dokumentu a ten byl takto konsensuálně přítomnými členy 

Partnerství schválen. Následně byl dokument postoupen 

k připomínkování členům Řídícího výboru, který jej bude schvalovat 

per rollam v měsíci lednu. 

K závěru jednání představil koordinátor R. Krištof  uskutečněné 

vzdělávací akce MAP v roce 2017 a byly diskutovány možnosti 

pořízení testovacích pomůcek z prostředků MAP. 

_______________________________________________ 

KONTAKT 

MAS Vladař, o.p.s. 

Valeč 

 

 
 
 

Co nás čeká 

v měsíci leden – 
březen 2018? 

16.1. setkání PS: 

 Cizí jazyk 

 Polytechnické vzdělání 

 Matematická gramotnost 

17.11. setkání PS: 

 Předškolní vzdělání 

 Inkluzivní vzdělání 
25.1. seminář: 

 Obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů (GDPR) se 
zaměřením na školy 

13.2. seminář: 

 Podpora žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami při 
přechodu ze základní na střední 
školu 

2.3. workshop 

 Dramatizace ve výuce 
15.3. workshop 

 Efektivní kariérové poradenství 
na základní škole 

21.3. seminář 

 Jak rozpoznat vady řeči, jak 
podpořit správný vývoj řeči u 
dětí, jak vyučovat žáky 
s poruchou řeči, jaká je vhodná 

literatura a metodické pomůcky 
22.3. workshop 

 Map2 I. 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 


