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NABÍDKA PODPORY  

MATEŘSKÝM A ZÁKLADNÍM ŠKOLÁM 

duben 2021 

 

VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE NA DUBEN 2021 

NÁZEV AKTIVITY DATUM 
MÍSTO 

KONÁNÍ 

Prevence vzniku vadného držení těla I. část – Zdravé štístko 
Teoretická a praktická část webináře. 
Určeno pedagogům MŠ a 1. stupně 

6. 4. 2021 
9:00 – 12:00 hod. 

Přihláška zde 
 

online 

Rozvoj čtenářské (pre)gramotnosti – Klára Smolíková 
Pozornost bude věnována přípravě hravých a funkčních lekcí, které reflektují různorodé 
texty a média. 
Určeno pedagogům MŠ. 

8. 4. 2021 
9:00 – 12:00 hod. 

Přihláška zde 
online 

Prevence vzniku vadného držení těla II. část – Zdravé štístko 
Druhá, praktická část webináře. Navazuje na první část ze dne 6. 4. 2021. 
Určeno pedagogům MŠ a 1. stupně 

12. 4. 2021 
9:00 – 10:30 hod. 

 
online 

Psychohygiena pro pedagogy - Mgr. et Bc. Lenka Dokládalová 
Bednářová 
Webinář je zaměřený na osobní psychohygienu pedagogů. 
Určeno pedagogům základních škol 

12. 4. 2021 
14:00 – 15:30 hod. 

Přihláška zde 
online 

Komiksem ke čtení – Klára Smolíková 
Proč je komiks pro žáky tak atraktivní a k čemu je vlastně ve vztahu ke čtenářství a 
mediální gramotnosti dobrý? 
Webinář je určen zejména pedagogům 1. a 2. stupně ZŠ. 

27. 4. 2021 
15:00 – 18:00 hod 

Přihláška zde 
online 

Akademie Libchavy 
Speciální nabídka webinářů zaměřených nejen na distanční výuku. 
Určeno pedagogům 

Mám zájem online 

LiStOVáNí 
Sledujte online Listování přímo z Vaše obýváku. Lukáš Hejlík a kolektiv přenesli svojí 
nabídku scénického čtení do online prostředí. 
Určeno pedagogům, asistentům, vychovatelům. 

Mám zájem online 

Seminář dle Vaší volby Mám námět online 

 

 

 

PODPORA PEDAGOGŮM A ASISTENTŮM  

Milan Jirout 
Určeno pedagogům či celým sborovnám. Milan Jirout, rodinný terapeut, nabízí konzultaci 
ohledně psychického rozpoložení dětí v nouzovém stavu. 

Mám zájem 

 

 

 

 

https://map.nadorlici.cz/src/Frontend/Files/FileExtend/source/38_1616750368.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIp05WUwoDizueGUHXp5-ibFlzcpzGnsfHhHSBfB-QfVLd8w/viewform?usp=sf_link
https://map.nadorlici.cz/src/Frontend/Files/FileExtend/source/38_1616761323.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiJC-HBP7G-IBxzYzYCcbqfELjVubM-A9o5U2YMP88yeebEw/viewform
https://map.nadorlici.cz/src/Frontend/Files/FileExtend/source/38_1616750368.pdf
https://map.nadorlici.cz/src/Frontend/Files/FileExtend/source/38_1616515301.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIPMuXmABQFBFsp98YlQYFxYigINar8z4PrWnejcKcIRIWhg/viewform?usp=sf_link
https://map.nadorlici.cz/src/Frontend/Files/FileExtend/source/38_1616761539.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2UPP8tasuPeAjuXUBrmXtti5Kc25nLxVb8xR5ESPTxnR2Jw/viewform?usp=sf_link
https://www.akademieskoly.cz/webinare
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfr1xp-rpEcM6ZgC0yfyQQtTUhxr3oc6oTUzNLjyxeSIN51Mw/viewform?usp=sf_link
http://www.listovani.cz/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPkh0sLC_7b99oSgy-8EuDKMuwRaiEfNbmji-3fbuxDw4q1A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWHHqJOpvKXvuFUr8w1SCU-pm8WP24lFdN1o0xRdGLhtfF7w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZO7HHJfrgXxUtzXjdHbZy5KetxvC2iei-kxOvj1iP-GEo7A/viewform?usp=sf_link
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ODBORNÍCI DO ONLINE VÝUKY 
Zprostředkujeme pro Vás vstup odborníka do Vaší online výuky 

DIGI DĚTI – Jan Kršňák 
Beseda se žáky o základních skutečnostech digitálního světa a pohybu ve virtuálním světě 
kyberprostoru. 

Mám zájem 
online ve vaší 

výuce 

Workshop se spisovatelkou – Klára Smolíková 
Workshop pro žáky na podporu čtenářské gramotnosti. 

Mám zájem 
online ve vaší 

výuce 

Autorská čtení – Jan Opatřil 
Autorské čtení pro žáky na podporu čtenářské gramotnosti. 

Mám zájem 
online ve vaší 

výuce 

Beseda se spisovatelkou – Ivona Březinová 
Online beseda pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ 

Mám zájem 
online ve vaší 

výuce  

LiSToVáNí – online pro třídu 
Online Listování pro třídu.  

Mám zájem 
online ve vaší 

výuce 

Jak zvládat těžkosti – Vít Pospíšil 
Beseda s žáky a třídním učitelem. Společně budete hledat cestu, jak k těžkostem 
přistupovat, jak na nich hledat něco užitečného. 

Mám zájem 
online ve vaší 

výuce 

Vzpomínky pamětnice holokaustu – RNDr. Michaela Vidláková 
Beseda pro žáky 9. tříd 

Mám zájem 
online ve vaší 

výuce 

Odborník dle Vaší volby Mám námět 
online ve vaší 

výuce 

 

 

 

 

POMŮCKY DO VÝUKY 
Nabízíme podporu vzdělávacích pomůcek pro Vaši školu 

Zapůjčení pomůcek do výuky 
Nabízíme zapůjčení vzdělávacích pomůcek. 

Nabídka 

Místní akční materiály 
Sdílení vypracovaných materiálů z území. 

Nabídka 

 

Více informací naleznete na našich webových stránkách a facebooku.  

 
MAS NAD ORLICÍ, o. p. s., Kostelecké Horky 57, 517 41  Kostelec nad Orlicí 
Veronika Pažinová, tel.: 603 211 355, e-mail: veronika.pazinova@nadorlici.cz 
Petra Čejková, tel.: 603 211 280, e-mail: petra.cejkova@nadorlici.cz 
web: map.nadorlici.cz/vysokomytsko, Facebook: MAP vzdělávání pro Vysokomýtsko 

http://digideti.cz/pro-zaky-a-studenty/
https://docs.google.com/forms/d/1sEMw3QsBoJ2dojUiUwPG6xSSFLnNQfLThMicKptgbb8/edit
http://klarasmolikova.cz/nabidka-workshopu-prednasek
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeM9rexi1Hc3FPaMrgLIvulOCtMW_EOLORFJbvuZ5YtWauAYQ/viewform?usp=sf_link
https://www.janopatril.cz/cz/autorska-cteni
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclBU9n-DxckFEtXOQBI-pArcXi_kFxczrvnklWZwInhrogXw/viewform?usp=sf_link
https://www.brezinova.cz/besedy/
https://docs.google.com/forms/d/10omRUdDy39j6xC3Gz_nFJtqHV1yz5YpwHRrpJQA66J0/edit
http://www.listovani.cz/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKlb45ukEnq-dHzCUjwfNm70pzG0cxah-b5KVkbufrhEWp3Q/viewform?usp=sf_link
https://map.nadorlici.cz/src/Frontend/Files/FileExtend/source/38_1616846399.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIYh8cDX3ZJF-v8HoHOZpYWSOMkEavpzPey_kMWfOavtatpg/viewform?usp=sf_link
https://www.pametnaroda.cz/cs/vidlakova-roz-lauscherova-michaela-1936
https://docs.google.com/forms/d/1jvz82nCmi_P5we3HZp0aod_pZKydhtSkfMjThYQ1Npk/edit
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbiBPdsrcBnFpSl1Da-KLKVknZ8KGvbgavIis6xudbDExuQQ/viewform?usp=sf_link
https://map.nadorlici.cz/vysokomytsko/skolni-pomucky/pomucky-k-zapujceni
https://map.nadorlici.cz/vysokomytsko/skolni-pomucky/mistni-akcni-materialy
https://map.nadorlici.cz/vysokomytsko/pripravovane
https://www.facebook.com/mapvysokomytsko/

