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Vážení přátelé, přicházíme s novými informacemi spojenými s MAP vzdělávání v ORP Konice.  
 

1. ČINNOST PRACOVNÍCH SKUPIN 

Všechny pracovní skupiny, o jejichž aktivitách jste byli informováni i v předešlých vydáních, postupně plní 
cíle, které si při formování pracovních skupin vytyčily.  
 
Pracovní skupina ,,Čtenářská gramotnost, zájmové a neformální vzdělávání” se zpočátku věnovala 
zmapování spolků v ORP Konice a zájmu o DDM na Konicku a v základních školách. Připravila autorské čtení 
s výstavou fotografií, která byla zahájena divadelním představením Mgr. J. Přivřel a jeho klientů z DC 
Topolany. Nyní se chystá beseda Kláry Smolíkové a Jiřího Procházky ve školách v území ORP Konice, kteří 
žákům představí hlavně tvorbu komiksů a svoje knihy.  
 
Pracovní skupina ,,Přírodní vědy a environmentální vzdělávání” připravila pro pedagogy dvoudenní exkurzi 
na Vysočinu se zaměřením na Ekocentra LIPKA a CHALOUPKY, s prohlídkami přírodních učeben na 
základních školách Myslibořice a Nové Veselí. Dále intenzivně pracuje na přípravě ,,Místní vlastivědy” pro 
základní školy v ORP Konice a na ,,námětovníku” pro pedagogy na rozvoj environmentálního vzdělání ve 
školách. V červenci chystá příměstský tábor pro děti s přírodní tématikou. Pracovní skupina iniciovala nákup 
environmentální knihovničky pro pedagogy. Publikace jsou k zapůjčení v sídle MAS Region HANÁ v Náměšti 
na Hané. 
  
Pracovní skupina ,,Matematická gramotnost, polytechnické vzdělávání” se zabývá tvorbou pracovních listů 
pro pedagogy zaměřených na procvičování desetinných čísel, celých čísel, zlomků, atd. Pracovní skupina 
navštívila Scio školu v Olomouci, včetně hospitace v hodině matematiky, kde se seznámila s používáním 
Hejného metody ve výuce matematiky.  
 

2. VZDĚLÁVACÍ AKCE 
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V úterý 30. 5. 2017 proběhl v Kostelci na Hané v budově ZŠ workshop Aktuální právní úprava v praxi pro 
mateřské školy. V úterý 6. 6. 2017 pořádala MAS Region HANÁ z. s. v Kostelci na Hané (budova ZŠ) 
workshop Aktuální právní úprava v praxi pro základní školy.   
 
O oba workshopy byl mezi řediteli a vedoucími pracovníky MŠ a ZŠ v ORP Konice mimořádný zájem. 
Účastníci workshopy ohodnotili velmi kladně. 
 

3. STUDIE BEZBARIÉROVOSTI 

Realizační tým MAP vzdělávání v ORP Konice oslovil počátkem roku 2017 MŠ a ZŠ v ORP Konice s nabídkou 
provedení studie bezbariérovosti. Tato akce probíhá ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci a je 
pro všechny MŠ a ZŠ v ORP Konice zcela zdarma.  
 
Studenti z Ústavu speciálně pedagogických studií pod záštitou prof. Mgr. PaedDr. Jana Michalíka, Ph.D. 
navštíví postupně všechny školy, které o provedení studie bezbariérovosti projevily zájem.  
Jedná se o MŠ a ZŠ v obcích: Bohuslavice, Horní Štěpánov, Kladky, Lipová, Konice, Skřípov a Raková u 
Konice. Studenti během návštěvy školy posoudí budovu z pohledu vozíčkáře. Výsledkem této akce bude 
studie bezbariérovosti, kterou školy obdrží v písemné podobě.  
 
Realizační tým MAP vzdělávání v ORP Konice plánuje pro školní rok 2017/2018 pro MŠ a ZŠ v ORP Konice 
program, ve kterém chce dětem a žákům přiblížit život dětí s postižením. Bližší informace budou zveřejněny 
začátkem nového školního roku.  

4. SOUTĚŽE MŠ A ZŠ V ORP KONICE 

Jak jste již dříve byli informováni, dne 28. 4. 2017 byla ukončena soutěž pro děti MŠ v ORP Konice – 
„Chodíme rádi do naší školky“ a soutěž pro třídní kolektivy ZŠ v ORP Konice – „Moje vysněná škola“. 
Vítězové v jednotlivých kategoriích si vybrali výlety a s pomocí realizačního týmu MAP vzdělávání v ORP 
Konice je postupně absolvují.  
 
I. kategorie - MŠ („Chodíme rádi do naší školky”) 
1. místo – MŠ Horní Štěpánov – absolvovala výlet do Minizoo ve Vyškově 
 
II. kategorie - 1. stupeň ZŠ („Moje vysněná škola”) 
1. místo – ZŠ Lipová – třídenní výlet na Slovensko 
2. místo - ZŠ Brodek u Konice (2. ročník) – ZOO Zlín Lešná 
3. místo - ZŠ Horní Štěpánov (1. ročník)  - absolvovala výlet do Minizoo ve Vyškově 
 
III. kategorie - 2. stupeň ZŠ („Moje vysněná škola”) 
1. místo – ZŠ Brodek u Konice (8. ročník) – třídenní výlet na Slovensko 
2. místo – ZŠ Brodek u Konice (6. ročník) – ZOO Zlín Lešná 
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3. místo – ZŠ Bohuslavice (8. ročník) – Pevnost Poznání Olomouc 
 
ZŠ Brodek u Konice (7. ročník) získala speciální cenu za originální nápad a strávila jeden den v Laser Areně v 
Olomouci. 
 
Všechny MŠ, bez ohledu na umístění, obdržely věcné ceny dle svého výběru včetně diplomů. Jednalo se 
zejména o stavebnice pro rozvoj polytechnických kompetencí u dětí, lupy a digitální mikroskopy.   
 
Výrobky ze soutěže byly vystaveny v zasedací místnosti v Brodku u Konice. Výstava byla ukončena dne 19. 
6. 2017. Pokud jste výstavu nestihli navštívit, máte možnost prohlédnout si výrobky na webových stránkách 
https://www.regionhana.cz/cs/skolstvi/map-orp-konice/soutez 
  
Na závěr chceme všem popřát krásné léto plné odpočinku, nových obohacujících zážitků a do nového 
školního roku spoustu elánu. 
 
Realizační tým MAP vzdělávání ORP Konice: Ing. Kateřina Vičarová, Ing. Jaroslav Brzák, Mgr. Pavla 
Valentová, Mgr. Bc. Jiřina Gallasová, Mgr. Marta Husičková  
 
 
V Náměšti na Hané 13. 6. 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


