
 

 

V rámci projektu MAP – ORP Strakonice, registrační číslo projektu: 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000051, Vás zveme k účasti do pracovních skupin k následujícím 

tématům: 

V rámci povinného opatření „Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze - kvalita“ 

hledáme zájemce z řad pedagogů, ředitelů, odborných asistentů, zřizovatelů, rodičů, kteří mají k této 

oblasti co říci. Pokud máte zájem se podělit o své zkušenosti či odborné znalosti, metody a podílet se 

na zlepšení předškolního vzdělávání, jste vítáni v pracovní skupině na toto téma. Vedoucím pracovní 

skupiny je Mgr. Jana Kovandová, vedoucí učitelka MŠ Holečkova 413, člen řídícího výboru projektu 

MAP – ORP Strakonice. 

V rámci povinného opatření „Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním 

neúspěchem“ uvítáme někoho, kdo má zkušenosti se vzděláváním znevýhodněných žáků nebo žáků 

talentovaných. Máte zkušenost s inkluzí? Chcete se podělit o problémy, které jsou s touto oblastí 

spojeny? Máte nápady, jak problémy inkluzivního vzdělávání zmírnit a v praxi se s nimi ve škole co 

nejlépe vypořádat? Pak budeme rádi, pokud se zapojíte do pracovní skupiny, jejímž vedoucím je Mgr. 

Roman Krejčí, ředitel ZŠ a MŠ Střelské Hoštice, člen řídícího výboru projektu MAP – ORP 

Strakonice. 

V rámci povinného opatření „Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání“ se v 

pracovní skupině budeme zabývat možnostmi jak zlepšit čtenářskou a matematickou gramotnost. 

Pokud se chcete podělit o metody výuky, které se vám osvědčily nebo naopak hledáte podporu při 

zavádění nových metod, pak s vámi budeme rádi spolupracovat. Vedoucím pracovní skupiny je Mgr. 

Zuzana Koutenská, pedagog ZŠ Povážská ve Strakonicích, člen řídícího výboru projektu MAP – ORP 

Strakonice. 

Nemusíte mít obavy, že účast v pracovní skupině Vás bude časově zatěžovat. Bude se jednat o 

krátká pracovní setkání cca 1x za měsíc. Účelem je obsah, nikoliv četnost. První setkání 

proběhnou na přelomu květen/ červen 2016. 

Pokud máte zájem zapojit se do pracovní skupiny, obraťte se na: 

Ing. Václav Ouška, tel: 722 291 729 

Ing. Iveta Švelchová, tel: 601 335 540 

Ing. Věra Kubešová, tel: 702 148 152, e-mail: lag.strakonicko@seznam.cz 

 


