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Vážení přátelé,  
Přicházíme za vámi s pátým vydáním bulletinu. Najdete zde informace o aktuálním dění ohledně MAP 
vzdělávání v ORP Konice.  
 

1. ČINNOST PRACOVNÍCH SKUPIN 
Od měsíce října jsou v plné činnosti tyto pracovní skupiny:  
 

1) Čtenářská gramotnost, zájmové a neformální vzdělávání 
Tato skupina je sestavena z šesti členů. Jedná se o pedagogy základních škol a gymnázia, dále pracovníky 
Městské knihovny Konice, MC Srdíčka, TIC Konice, ZUŠ Konice.   
 
Pracovní skupina se doposud sešla třikrát. Mezi první body zájmu patřila problematika čtenářské 
gramotnosti. Členové skupiny prodiskutovali využití stávajících i dalších možných aktivit Městské knihovny 
v Konici a její spolupráci se školami. Mezi další probíraná témata patřil rozvoj motivace dětí ke čtení. Velmi 
důležitým bodem setkání bylo též prodiskutování možností Čtenářského klubu či večerů v knihovně nebo 
prostorách MC Srdíčko. Ty by byly určeny pro žáky škol, seniory i širší veřejnost. 
 
V současné době pracovní skupina sestavuje dotazníky pro podrobnější analýzu aktuální situace ohledně 
spolupráce škol v ORP Konice s Městskou knihovnou popř. obecními knihovnami včetně spolupráce se 
zájmovými organizacemi.  
 

2) Mateřské školy 
Tato skupina je sestavena z pěti členů. Jedná se o vedoucí pracovnice MŠ či pedagogy MŠ z obcí Horní 
Štěpánov, Lipová, Suchdol a Náměšť na Hané. Jelikož o členství v dané skupině nemělo zájem více 
předškolních pedagogů z oblasti, oslovili jsme i pedagogy mimo ORP Konice. Věříme, že jejich členství bude 
pro činnost pracovní skupiny přínosem.  
 
Pracovní skupina se setkala dvakrát. Členky se dohodly na vzájemných návštěvách na svých pracovištích. 
První setkání proběhlo v MC Srdíčko v Konici, další setkání se uskutečnilo v MŠ v Horním Štěpánově. Obě 
setkání byla velmi konstruktivní. Vedoucí pracovní skupiny rozdala úkoly, které je třeba do příštího setkání 
vyřešit.  
 
V současné době skupina pracuje na podrobné analýze a šetření v území. Hlavním cílem je zjistit, jaké 
vlastní aktivity i aktivity spolupráce v rámci jednotlivých opatření MAP vzdělávání každá MŠ v ORP Konice 
provozuje popř. by chtěla provozovat. Cílem je navržení plánu vzájemných aktivit mezi jednotlivými MŠ, 
které by vedly k větší spolupráci a provázanosti mezi jednotlivými MŠ v ORP Konice. Analýza by měla být 
též podkladem pro tvorbu informačního materiálu, který by shrnoval osvědčené a oblíbené zdroje 
inspirace, které pedagogové hojně ve své praxi využívají.  
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Další aktivitou je tvorba didaktického materiálu, který bude zaměřený na EVVO v MŠ.  
 

3) Polytechnické vzdělávání a matematická gramotnost 
Tato skupina je sestavena ze sedmi členů. Jedná se o pedagogy gymnázia v Jevíčku, Konici a pedagogy ZŠ 
z obcí Horní Štěpánov, Lipová, Bohuslavice. 
 
Pracovní skupina se na prvních jednáních zaměřila zejména na problematiku rozvoje matematické 
gramotnosti u dětí a žáků. Dne 12. 12. 2016 proběhla ukázka netradiční výuky matematiky v 1. ročníku 
Kombinovaného lycea v Jevíčku. Na hospitaci do výuky byli pozvaní nejen členové pracovní skupiny, ale i 
ostatní pedagogové z ORP Konice, kteří mají zájem dozvědět se více o výuce matematiky vycházející 
z principů waldorfské pedagogiky. Jako hlavní úkoly si pracovní skupina stanovila zejména uspořádání 
popularizačních přednášek, tvorbu didaktických materiálů ke zvýšení matematické gramotnosti a sdílení 
příkladů dobré praxe (v nejbližší době návštěva ZŠ SCIOškoly Olomouc). 
 

4) Přírodní vědy, environmentální výchova 
Finální sestavení členů této pracovní skupiny včetně stanovení její činnosti je zatím v procesu jednání. 
Jejími prozatímními členy jsou pedagogové ZŠ z obce Bohuslavice a z gymnázia v Konici.  
 
Tato pracovní skupina se na prvních setkáních věnovala zejména environmentálnímu vzdělávání. Mezi 
hlavní úkoly pracovní skupina stanovila zejména vytipování škol, které se věnují environmentálnímu 
vzdělávání (Zelené školy, Ekoškoly). Bude též usilovat o vznik platformy pedagogů s oborovou specializací 
zeměpis a přírodopis, která by sloužila zejména k sdílení příkladů dobré praxe. 
 

2. PROBĚHLÉ VZDĚLÁVACÍ AKCE 
 

V současné době se realizační tým MAP vzdělávání plně věnuje budování znalostních kapacit v ORP Konice.  
 
Dne 17. 10. 2016 proběhl seminář Příroda je pestrý dům ve Sluňákově. Seminář byl určen pro pedagogy 
základních a mateřských škol. Vzdělávací akce byla zaměřena na problematiku: les, louka, voda, krajina.  
Účastníci byli seznámeni s aktivitami spojenými s poznáváním lesa, louky, vody a krajiny. Školitelé předali 
celou řadu námětů na pohybové, výtvarné, literární a kognitivní aktivity určené pro děti předškolního popř. 
mladšího školního věku vedoucí k poznávání a prožívání přírody všemi smysly. 
 
Dne 31. 10. 2016 proběhl workshop pedagogicko-psychologické poradny pro pedagogy mateřských škol - 
předávání praxe učitelům od PPP. Lektorka – psycholog pedagogicko-psychologické poradny – se zaměřila 
zejména na tyto čtyři hlavní oblasti: adaptaci dětí v MŠ, školní zralost, děti ze sociokulturně odlišného 
prostředí a inkluzi. Lektorka si připravila krátké prezentace k daným tématům obohacené o kazuistiky. Na 
konci každého tématu byl prostor ke kladení otázek a diskuzi. To účastníci velmi ocenili a snažili se dané 
možnosti využít v maximální možné míře. Nejvíce diskutovanou oblastí byla problematika zařazování dětí 
mladších dvou let do MŠ, dlouhé čekací lhůty na vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně a 
inkluzivní vzdělávání. Účastníci ohodnotili akci velmi pozitivně a projevili zájem o další seminář, který by se 
blíže zaměřil na jedno z probíraných témat. Lektorka nám přislíbila v roce 2017 spolupráci, takže se můžete 
těšit na přísun nových informací. 
 
Dne 7. 11. 2016 proběhl seminář Inkluze v MŠ.  Lektorka – akreditovaný lektor NIDV - se věnovala zejména 
jednotlivým stupňům podpůrných opatření a personální podpoře. Nosným tématem byla realizace Plánu 
pedagogické podpory. Účastníci dostali potřebné informace o tom, jak jej vyplňovat a jak postupovat při  
 



 
 

3 
 

jeho realizaci včetně komunikace se školským poradenským zařízením. Dalšími tématy byla tvorba 
Individuálního vzdělávacího plánu a financování a výkaznictví v mateřských školách v souvislosti s 
podpůrnými opatřeními. Na konci semináře byl prostor ke kladení dotazů, který účastníci hojně využili. 
Mezi nejvíce diskutované témata patřil Plán pedagogické podpory a komunikace mateřských škol se 
školskými poradenskými zařízeními.   
 
Dne 7. 12. 2016 byl uspořádán Workshop pedagogicko-psychologické poradny pro pedagogy základních 
škol - předávání odbornosti ze strany pedagogicko-psychologických poraden pro základní školy. Jedním z 
hlavních cílů workshopu bylo seznámit blíže pedagogy s činností PPP a SPC v době zavádění legislativních 
změn ve školství. Lektorka předala účastníkům praktické informace – kontaktní adresy na odborníky, 
příklady, jak postupovat v různých situacích s ohledem na včasnou diagnostiku dětí. Dále se blíže zaměřila 
na problematiku školní zralosti (problematika školní zralosti a připravenosti, ukázky kreseb zralých a 
nezralých žáků, možnosti přípravy pro školu, problematika předčasného zaškolení, odkladů školní 
docházky). Prezentace byla doplněna praktickými ukázkami testových baterií. Dalšími tématy byla školní 
neúspěšnost (analýza zpráv/y z psychologického vyšetření, vysvětlení problematických míst, současné 
možnosti a meze sdělování informací škole, ukázka /sebezkušenost/ psychologického vyšetření s 
přizpůsobením věkové kategorii dospělé populace), specifické poruchy učení a chování (ukázka písma žáka 
s poruchami učení, možnosti opatření, psychologické a speciálně pedagogické intervence), výchovné obtíže 
u dětí různého věku (možnosti psychologické intervence pracovníka PPP, problematika ADHD, ADD). 
Účastníci i tento workshop ocenili velmi pozitivně a lektorka nám přislíbila spolupráci do budoucna  (jaro 
2017).  
 
Závěrem vám všem chceme upřímně poděkovat za dosavadní spolupráci a věříme, že se v novém roce 
budeme opět hojně setkávat. Přejeme vám krásné Vánoce plné klidu, pohody a zaslouženého odpočinku a 
do nového roku hlavně hodně zdraví a spokojenosti jak v osobním tak profesním životě. 
 
 
Bulletin zpracoval realizační tým MAP vzdělávání ORP Konice: Ing. Ludmila Solovská, Ing. Jaroslav Brzák, 
Mgr. Pavla Valentová, Ing. Kateřina Vičarová, Mgr. Jana Procházková 
 
 
V Náměšti na Hané 13. 12. 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


