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Vážení přátelé,  
přicházíme za vámi s novými informacemi spojenými s aktuálním děním ohledně MAP vzdělávání v ORP 
Konice. 
 
1. SETKÁNÍ PEDAGOGŮ MATEŘSKÝCH ŠKOL V ORP KONICE 
 
Dne 1. 11. 2017 v 15:00 – 17:30 hod. se v prostorách MŠ v Horním Štěpánově uskutečnilo setkání pedagogů 
MŠ v ORP Konice. Setkání organizovala pod záštitou MAS Region HANÁ, z.s. vedoucí učitelka mateřské školy 
v Horním Štěpánově Mgr. Vladimíra Svobodová. Do všech mateřských škol v ORP Konice rozeslala pozvánky 
prostřednictvím emailu, poskytla zázemí a zajistila prostory včetně občerstvení.  
 
Setkání se zúčastnily pedagožky z mateřské školy v Horním Štěpánově, Suchdole, Lipové, Rakové u Konice, 
Konice a Hvozdu. 
 
Mgr. Vladimíra Svobodová představila přítomným aktivity pracovní skupiny mateřské školy a stručně 
shrnula působení MAS Region HANÁ z.s. v regionu včetně MAP vzdělávání v ORP Konice. Zúčastněné 
obdržely zdarma publikace a metodiky, které pracovní skupina vytvořila. Následovala prohlídka pracoviště a 
vzájemné předávání zkušeností.  
 
V průběhu celého setkání byla nastolena příjemná atmosféra, která vedla ke sdílení zkušeností z procesu 
předškolního vzdělávání. Nosnými tématy byly zejména šablony - tématická setkávání s rodiči a chůvy. 
Hojně probírané byly též zkušenosti s inkluzí, financováním podpůrných opatření a spolupráce s 
poradenskými zařízeními. Dalším tématem diskuze bylo též individuální vzdělávání a jeho úskalí a realizace 
v praxi.  
 
Přítomné se shodly, že dané setkání pro ně bylo přínosné a přislíbily pokračování těchto setkávání. 
Předběžně se dohodly na dalším setkání cca za půl roku a to na pracovišti MŠ Konice. 
 
Tímto chceme poděkovat Mgr. Vladimíře Svobodové za její ochotu, aktivitu a spolupráci. Pevně věříme, že 
se tato setkání, která jsou zcela nezávazná, budou i nadále opakovat a povedou k předávání zkušeností 
pedagogů MŠ v oblasti. 
 
2. VZDĚLÁVACÍ AKCE 
 
Realizační tým MAP vzdělávání v ORP Konice pořádal dne 15. 11. 2017 od 14:00 v přísálí kulturního zařízení 
městyse Náměšť na Hané workshop Asertivita, efektivní komunikace s rodiči a na pracovišti. Lektorkou 
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workshopu byla Mgr. Michaela Pugnerová, Ph.D. Cílem workshopu bylo seznámení posluchačů se 
základními pojmy asertivní komunikace (mapování vlastního asertivního chování pomocí dotazníku), 
seznámení se základními typy komunikace, rozpoznání manipulací a jak na ně reagovat atd. 
Workshop probíhal sebezkušenostní formou za aktivní spolupráce účastníků kursu. Vše bylo realizováno 
prakticky s doplňováním teoretických poznatků. 
 
Účastníci workshop ohodnotili velmi pozitivně. 
 
Tímto workshopem jsme ukončili aktivitu Budování znalostních kapacit v rámci MAP vzdělávání v ORP 
Konice. Doufáme, že si pedagogové z našich vzdělávacích akcí odnesli nové informace, zkušenosti popř. 
důležité kontakty, které budou následně využívat ve své praxi.  
 
3. SÁZENÍ STROMŮ S DĚTMI 
 
V minulém vydání jste byli informováni o aktivitě ,,Milion ovocných stromů pro krajinu“ -  sázení stromů s 
dětmi. Do akce se zapojily tyto obce a školy: 
 
ZŠ a MŠ Bohuslavice 
MŠ Konice 
ZŠ a Gymnázium města Konice 
Masarykova jubilejní základní škola a Mateřská škola Horní Štěpánov 
ZŠ a MŠ Hvozd 
ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Brodek u Konice 
MŠ Skřípov 
MŠ Šubířov 
ZŠ a MŠ Lipová 
MŠ Raková u Konice 
MŠ Suchdol 
 
Pracovníci MAS Region HANÁ, z.s. rozvezli do škol v průběhu minulých dní 115 ovocných stromů. Součástí 
dodávky byly i rýče, chráničky na stromy či kůly.  
 
Věříme, že stromy budou dobře růst a budou přinášet radost v průběhu všech ročních období.  
 
 
 
Realizační tým MAP vzdělávání ORP Konice: Ing. Kateřina Vičarová, Mgr. Marta Husičková, Ing. Jaroslav 
Brzák, Mgr. Pavla Valentová, Mgr. Bc. Jiřina Gallasová  
 
 
V Náměšti na Hané 13. 11. 2017  
 
 
 
 
 


