MAP Trutnovsko
Řešení společných témat v rámci MAP Trutnovsko
(setkání zástupců škol 7. 12. 2016, ZŠ a MŠ Pilníkov)

Okruhy témat:
okruh témat
spolupráce
spolupráce

semináře, školení, exkurze

typ aktivity
spolupráce MŠ a ZŠ – výměna
zkušeností, sdílení praxe –
výměna zkušeností, sdílení praxe –
dobré i špatné praxe (seznam
nesmyslných dokumentací)
šité na míru dle požadavků jednotlivých
škol, pravidelná setkání a předávání
aktuálních informací z oboru

cílová skupina
pedagogové obou institucí
pedagogové a ředitelé škol

Konkrétní aktivity (sesbírané 7. 12. 2016):
název aktivity

konkretizace

exkurze

Vycestovat na dva
dny
v rámci
Královéhradeckého
kraje.
Navštívit
vytypované MŠ a ZŠ nebo subjekt
nabízející neformální a zájmové vzdělávání
– seznámit se s chodem školy, příklady
projektu, nové výukovové metody. Večer
diskutovat společné problémy ředitelů
škol z našeho ORP.
Sportovní den pro malotřídky

sportovní aktivita
seminář

seminář
seminář

„Aby se otáčela pomaleji“ – psychická
pomoc, nezbláznit se z toho; duševní
hygiena pedagoga (vzdělávání a setkávání
se)
morální kodex učitelky MŠ
vzdělávací seminář – Čtenářská
gramotnost

příklad dobré praxe, kontakt,
doporučení na koho se obrátit

PhDr. Jan Svoboda

pro koho je tato aktivita určena (ředitel, učitel,
účetní nebo jiný zaměstnanec) a doporučený
termín
Pro ředitele, konec března – čtvrtek odpoledne do
pátku

preference

žáci a pedagogové malotřídních škol MŠ a ZŠ
Chvaleč)
pedagogové

1x

pedagogové MŠ
1. a 2. stupeň ZŠ

3x
2x

3x

MAP Trutnovsko
školení
seminář
školení
seminář
exkurze

logopedický asistent
poruchy autistického spektra
první pomoc
management, vedení organizace atd.
sdílení dobré praxe, např. polytechnická
výchova, výměna nabídky a poptávky mezi
neformální a formálním vzděláváním,
„začít spolu“

Královéhradecký kraj
MŠ v Praze, MŠ Liberec, mimo
okres

0x
0x
1x
7x
3x

ředitelé škol
pedagogové

Konkrétní aktivity (sesbírané e-mailovou výzvou):
název
aktivity

konkretizace

DVPP

další vzdělávání pedagogických
pracovníků pro Výzvu 22: práce
pedagoga s dvouletými děti –
rozsah 24 hodin
práce s dětmi a žáky s poruchou
autistického spektra
exkurze do Sanatoria Klimkovice –
lázeňská léčba dětí a dospělých a
propojení se vzděláváním žáků a
dětí v ZŠ a MŠ při zdravotnickém
zařízení
Vycestovat do Liberecké jazykové
školy, o.p.s. – zhlédnout ukázkový
den výuky AJ v mateřské škole;
výuka Steva Wattse.
(Máme na 7 MŠ rozšířenou výuku
AJ a cca 5 učitelek bylo na semináři
v této jazykové MŠ. Návštěva by
pro všechny naše učitelky – lektorky
byla velice přínosná.)

seminář
exkurze

exkurze

příklad dobré praxe,
kontakt, doporučení na koho
se obrátit

Speciální MŠ, Trutnov
ZŠ a ZŠS, Trutnov
zsams@skola-jsk.cz
AquaKlim, s.r.o.
Sanatoria Klimkovice
742 84 Klimkovice – Hýlov
http://www.wattsenglish.cz
wow@wattsenglish.cz

pro koho je tato aktivita určena (ředitel,
učitel, účetní nebo jiný zaměstnanec) a
doporučený termín
určeno pro paní učitelku z MŠ.
termín: 2017

zaslal

pro pedagogy ZŠ a MŠ
duben 2017
pro vedoucí pracovníky
květen 2017 – dvoudenní

Základní škola a Mateřská škola při
dětské léčebně, Janské Lázně
Základní škola a Mateřská škola při
dětské léčebně, Janské Lázně

pro pedagogy MŠ
jaro 2017

Mateřská škola, Trutnov

Základní škola a Mateřská škola,
Batňovice, okres Trutnov
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exkurze

seminář

kurz

kurz

seminář

společné
setkání +
přednáška

seminář

semináře
na téma

Návštěva
mateřské
školy
s
programem „Začít spolu“ – sdílení
zkušeností, praktické ukázky práce
dětí v centrech aktivit. Kooperativní
činnosti.
vaříme zdravě v MŠ – Zdravá
mateřská škola – nové předpisy….
Přednáška o zdravé stravě,
praktické dílny – ochutnávky salátů,
sdílení receptů mezi kuchařkami,
návštěva MŠ se ŠJ, kde se vaří
zdravě. Připomenout hygienické
minimum
kurz mentorských dovedností –
praktická cvičení, podpora při
získávání mentorských dovedností,
podpora profesního růstu
pedagogů
logopedický asistent – výcvik
logopedických asistentů, praktické
dílny, zkušenosti z různých
mateřských škol – supervize
Dvouleté děti v MŠ – Specifika
práce s dvouletými dětmi, příklady
dobré praxe – návštěva MŠ, školky
s jesličkami.
Setkání učitelek na téma Poznej
sama sebe, jak zůstat duševně fit i
při náročné profesi, jak se bránit
syndromu vyhoření, antistresové
techniky, zásady konstruktivního
myšlení.
Komunikace s rodiči + přístup k
dětem s problémy (např. úzkostlivé,
střídavá péče, problémy s jídlem,
adaptační problémy, citově labilní).
Morální
kodex
učitelky
MŠ
(vystupování, chování, mlčenlivost,

http://www.zacitspolu.eu
ředitelka Mgr. Iveta Pasáková

Mgr. Barbara Pospíšilová
koordinátor mentorského
kurzu
JOB - spolek pro inovace
tel.: 777 654 967

PhDr. Jan Svoboda
jan.svoboda@osu.cz

pro pedagogy a zástupkyně odloučených
pracovišť
jaro nebo podzim 2017

Mateřská škola, Trutnov

pro kuchařky a vedoucí ŠJ
jaro 2017

Mateřská škola, Trutnov

pro pedagogy, vedoucí pracovníky
podzim 2017

Mateřská škola, Trutnov

pro pedagogy,
asistenty
podzim 2017

Mateřská škola, Trutnov

speciální

pedagogy,

pro pedagogy MŠ
podzim 2017

Mateřská škola, Trutnov

pro vedoucí pracovníky a pro pedagogy MŠ

Mateřská škola, Trutnov

pro pedagogy MŠ
podzim 2017

Mateřská škola, Trutnov

pro pedagogy MŠ

Mateřská škola, Trutnov
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otáčení
zeměkoule

takt), prohloubení znalostí PC,
dětská jóga., změny v legislativě,
povinné předškolní vzdělávání…
Aby se otáčela pomaleji – aby nám
bylo psychicky pomoženo, tj. že
pohyb zeměkoule opravdu
nezpomalíme, ale že zpomalit
můžeme sami; že není třeba úplně
všechno řešit, co na nás chtějí
MŠMT, ČŠI, KÚ, PPP,…; ať děláme
jen to smysluplné)

pí Mgr. Veselá, pan PhDr.
Svoboda

pro ředitele; nějaké bezvýznamné
odpoledne

Základní škola Úpice-Lány

