
                    
 

MAS Podlipansko, o.p.s.  tel. 724 050 407 
Tř. Jana Švermy 141  e-mail: kancelar@podlipansko.cz 
289 11  Pečky  www.podlipansko.cz  

INSPIRATIVNÍ SETKÁNÍ  

pro PEDAGOGY, ZŘIZOVATELE, RODIČE a všechny ZÁJEMCE  

o vzdělávání v ZÁKLADNÍCH a MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH 

 

úterý 19. 4. 2016, CEROP Kolín - Sokolská 1095, Kolín 2 
 

v čase od 12:00 do 16:00 hodin 

 

MAP vzdělávání na Kolínsku  POZVÁNKA 
 

Vážení ředitelé, pedagogové, zastupitelé, rodiče, zástupci vzdělávacích organizací, mílí zájemci 

o školství na Kolínsku. Dovolujeme si Vás pozvat na první inspirativní workshop, který jsme 

pro Vás připravili díky projektu Místní akční plán vzdělávání v ORP Kolín. 
 

Jedná se o první ze série setkání, které Vám budeme v průběhu let 2016 a 2017 předkládat jako 

základ pro vznik partnerské platformy v oblasti vzdělávání.  

Naší ambicí je poskytnout Vám zázemí pro konstruktivní diskusi, sdílení zkušeností, realizaci 

nápadů, hledání potřeb a možností jejich naplnění a prostor pro vznik síťových, ale i 

individuálních projektů na Kolínsku. 

  

Přicházíme s první řadou přednášek a doufáme ve Vaši konstruktivní a podnětnou diskuzi 

v rámci připravených témat: 
 

Společné vzdělávání 
Zajímá Vás, jak bude společné vzdělávání vypadat v praxi? Co může dětem přinést a kde jsou 

slabá místa tohoto přístupu? Přijďte přispět svými názory k optimalizaci základního vzdělávání 

našich dětí.  
Člověk v tísni  Mgr. Martina Habrová  
 

MŠ - aktuální problémy dneška 
Na pedagogy (včetně pedagogů působících v mateřských školách) jsou dnes kladeny obrovské 

nároky. Chce se po nich, aby se neustále vzdělávali a přizpůsobovali trendům doby (nové 

kurikulum, inkluze...), aby spolupracovali s rodiči, rozvíjeli u dětí kompetence a dovednosti 

spíše, než znalosti, apod. A podpora, kterou k tomu dostanou, je velmi často zcela mizivá. Na 

tomto semináři si ukážeme, že základem spolupráce se zřizovateli, rodiči, kolegy, nadřízenými 

a dětmi jsou dobré vztahy. Ukážeme si, jak dobré vztahy utvářet a na co si dávat pozor 

(seznámíme se s inspiracemi, které přinesly soudobé výzkumy o fungování lidského mozku pro 

práci s lidmi). Ukážeme si to na naprosto konkrétních a praktických situacích (maminka chce 

umístit nemocné dítě do školky, rodiče mají zpoždění s platbou, tatínek si stěžuje na paní 

učitelku, žák ubližuje spolužákům, apod.) První část bude ve znamení výkladu, druhá část 

diskuzní a nácviková.   

MANTA EDU  Mgr. et Mgr. Jakub Švec 
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Polytechnická výchova v mateřských a základních školách 
Společnost se potýká s nedostatkem pracovníků v technických oborech, absolventi humanitních 

oborů nemohou nalézt na trhu práce uplatnění – lze tomuto jevu předcházet již v mateřských a 

základních školách? Jak v dětech probudit zájem o technické obory? A je ve škole čas na hraní? 

Přijďte si sami vyzkoušet, jestli by Vás bavilo učení s prvky polytechnické výchovy! 

Nadace Depositum Bonum  Mgr. Dagmar Divišová 

6. ZŠ v Kolíně  Mgr. Lukáš Kačer 

 

 

Po čem rodič touží aneb co rodič chce nebo by měl chtít 
Doba se mění a s ní i role rodiče ve vzdělávání. Učitel přestává být výlučným expertem na 

vzdělávání, rodiče se chtějí aktivně podílet na výchovně vzdělávacích aktivitách svých dětí. Jak 

ale skloubit požadavky všech rodičů v jedné třídě / škole? Do jaké míry rodiče zapojit a jaké 

jsou jejich možnosti zapojení? Jak zapojovat i ty rodiče, kteří nemají zájem nebo prostor se 

vzdělávání svých dětí více účastnit? Jak udělat z rodiny a školy partnery se stejným cílem? 

Pojďte s námi a přizvanými odborníky z praxe hledat odpovědi na tyto a další otázky! 

Soukromá Základní škola JEDNA RADOST  Mgr. Jindřich Monček 

Institut pro podporu inovativního vzdělávání  Mgr. Pavel Kraemer, Ph.D. 

 

 

Uzávěrka přihlášek je 18. dubna 2016 ve 12,00 hodin. 

 

Registrujte se, prosím, prostřednictvím odkazu: http://goo.gl/forms/DWvv8rZJlw  

případně e-mailu vandrovani@podlipansko.cz. 

 

Při registraci zvolte právě jedno téma přednášky, kterého se chcete zúčastnit. Zájemci nám 

mohou připsat náměty do této oblasti, aby byly v rámci diskuzní části projednány. Budeme za 

Vaše podněty velmi rádi, chceme znát, co Vás takzvaně pálí. 

 

Na konci setkání společně zopakujeme závěry každého workshopu, aby všichni účastníci měli 

možnost poslechnout si diskutované podněty a nápady. 

 

Současně Vás požádáme o vypsání výčtu plánovaných investic do roku 2023 ve Vašich školách 

a stupeň připravenosti plánovaných investičních projektů. 

Vstupné na workshop je bezplatné. 

 

 

Na setkání se těší realizační tým Místního akčního plánu vzdělávání na Kolínsku 

 

 

Setkání je realizováno díky projektu Místní akční plán vzdělávání v ORP Kolín. 

Reg. číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000076 

http://goo.gl/forms/DWvv8rZJlw
mailto:vandrovani@podlipansko.cz

