
 

 

 

Jak zkvalitnit prostředí mateřských škol pro zdravý a všestranný rozvoj 

dětí? Jak zajistit lepší dostupnost externích odborníků pro zlepšení 

rozvoje dětí (řeč, sociální vazby, chování)? Jak posílit vazby školy s rodiči 

a rozšířit prostor pro vzájemná setkávání? Jak umožnit každému dítěti, 

aby využilo naplno svůj potenciál? Jak vzdělávat děti pro praktický život? 

Jak....?   

PRACOVNÍ SKUPINA: Mateřské školy 

nové metody a přístupy/ žák - škola (vztahy, metody, motivace, přístupy)/ 

inkluze/kvalita pedagogů/bezpečné prostředí atd. 

Pro koho?  
ředitelé škol, učitelé, rodiče dětí, žáci, pracovníci v neformálním a zájmovém 
vzdělávání, zástupci a dobrovolníci z neziskových organizací, zřizovatelé škol 
 

Co se tam bude dít?  
podíváme se na existující data a podklady o regionu 
probereme možné nápady, jak dosáhnout cílů stanovených ve strategickém 
rámci 
navrhneme konkrétní a účinná opatření jak tyto cíle splnit 
výsledný plán bude součástí Místního Akčního Plánu a umožní čerpat 
dotace na investice a další aktivity místních škol v regionu 
 
Jak často a kde?   
v přednáškové místnosti Městské knihovny Hořice 15.9.2016 v 17:00 a dále dle 
dohody 
 
Mohu se zapojit?  
budeme rádi, když nám sdělíte svůj zájem o účast na pracovní skupině pomocí 
přihlášky či na mail níže.  
 
O projektu:  
MAS Podchlumí připravuje na základě dohody s obcemi a školami v SO ORP Hořice  
Místní akční plán vzdělávání pro ORP Hořice 
 
Projekt je záměrem MŠMT a je realizován od února 2016 do prosince 2017 
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000058 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Jak rozvíjení praktické dovednosti v prostředí reálného života? Jak 

zpestřit dětem trávení volného času? Jak posílit a zlepšit spolupráci mezi 

zájmovými skupinami i mezi subjekty. Jak odstranit nedostatky v 

předávání zkušeností a inspirace. Jak rozšířit formy spolupráce škol, 

rodičů, spolků a komunit v regionu? Jak ......? 

PRACOVNÍ SKUPINA: Zájmové a neformální vzdělávání  

nové metody a přístupy/pestřejší nabídka zájmového vzdělávání/podpora 

praktických dovedností/spolupráce s podniky v území/financování zájmového 

vzdělávání/bezpečné prostředí atd. 

 

Pro koho?  
ředitelé škol, učitelé, rodiče dětí, žáci, pracovníci v neformálním a zájmovém 
vzdělávání, zástupci a dobrovolníci z neziskových organizací, zřizovatelé škol 
 

Co se tam bude dít?  
podíváme se na existující data a podklady o regionu 
probereme možné nápady, jak dosáhnout cílů stanovených ve strategickém 
rámci 
navrhneme konkrétní a účinná opatření jak tyto cíle splnit 
výsledný plán bude součástí Místního Akčního Plánu a umožní čerpat 
dotace na investice a další aktivity místních škol v regionu 
 
Jak často a kde?   
v přednáškové místnosti Městské knihovny Hořice 15.9.2016 v 17:00 a dále dle 
dohody 
 
Mohu se zapojit?  
budeme rádi, když nám sdělíte svůj zájem o účast na pracovní skupině pomocí 
přihlášky či na mail níže.  
 
O projektu:  
MAS Podchlumí připravuje na základě dohody s obcemi a školami v SO ORP Hořice  
Místní akční plán vzdělávání pro ORP Hořice 
 
Projekt je záměrem MŠMT a je realizován od února 2016 do prosince 2017 
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000058 

 

 

 

 


