
 
 
 

 
Název projektu: Místní akční plán pro region Kostelecko II. Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009713 

PŘEHLED AKTIVIT MAP Kostelecko – říjen 2020 

NÁZEV AKTIVITY DATUM 
MÍSTO 

KONÁNÍ 

Matematická (pre)gramotnost v počátečním vzdělávání  
– RNDr. Hana Lišková 

Určeno pedagogům MŠ a 1. stupně ZŠ. Program semináře je zaměřen na základní 

principy rozvíjení matematické gramotnosti v počátečním vzdělávání v souvislosti 

s rozvojem kognitivní složky osobnosti dítěte.  

1. 10. 2020 
Kostelecké 
Horky 57 

Udělat správnou věc: Jaké dobro chceme a potřebujeme vyučovat?  
– doc. PhDr. Jan Hábl, Ph.D. 

Určeno pedagogům. Seminář zasvěcuje posluchače do zcela základní problematiky 
morálního jednání: Jak udělat správnou věc, tj. skutečně morálně dobrý čin? 

6. 10. 2020 
ZŠ Týniště nad 

Orlicí 

Co kluci potřebují – Mgr. Jaroslav Novotný 

Určeno pedagogům a tatínkům. Vývojové potřeby chlapců (zvláště na 2. stupni ZŠ). 
Mužská cesta – co kluci potřebují od mámy, od táty, od svého okolí? Jak s tím ve škole 
pracovat? 

7. 10. 2020 
Kostelecké 
Horky 57 

Digitální puberta – Jan Kršňák 

Určeno veřejnosti. Jak děti připravit na stále digitálnější svět? Jaký vliv má zacházení 

s technologiemi na zdravý vývoj dětí? Jsou pro děti obrazovky vhodné? Jak to vnímají 

samotné děti? O tom, že děti to zvládnou, když to zvládneme my. 

13. 10. 2020 
PAPU kafé, 

Choceň 

Agresivní děti – Mgr. Milan Jirout, Mgr. Iva Nováková 

Určeno pedagogům MŠ a ZŠ. Seminář Vám pomůže získat celistvý náhled na vznik a 
příčiny nevhodného chování dětí. Lektoři poskytnou návody na správnou diagnostiku 
problému, vysvětlí k čemu je agrese dobrá, co poskytuje a proč ji jako strategii 
využíváme. 

15. 10. 2020 
Kostelecké 
Horky 57 

Setkání ředitelů 

Určeno ředitelům MŠ a ZŠ. Program bude upřesněn. 

15. 10. 2020 
16. 10. 2020 

Ekofarma Bílý 
mrak, Šachov 

Hledání inspirace – Mgr. Dagmar Mazalová  

Určeno pedagogům MŠ. Arteterapie – cesta ke svobodnému tvoření. 
21. 10. 2020 

Ateliér, 
Chleny 1 
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Manipulativní činnosti při rozvoji matematické gramotnosti 
 – RNDr. Hana Lišková 

Určeno pedagogům MŠ. Setkání poukáže na konkrétní podobu rozvíjení jednotlivých 

složek matematické gramotnosti z pohledu dětí předškolního věku. Součástí budou 

náměty na konkrétní činnosti a aktivity, které mohou být inspirací pro praxi předškolních 

pedagogů. 

22. 10. 2020 
Kostelecké 
Horky 57 

Formativní hodnocení – JOB Týniště nad Orlicí  

Druhé setkání třídenního kurzu 2. skupiny formativního hodnocení. Určeno 
pedagogům ZŠ. 

29. 10. 2020 
bude 

upřesněno 

 


