
 

Akce projektu sdílené radosti a strasti III 
Květen 2019 

Termín Čas Místo Akce 

6. 5. 2019 7:30 
Oranžová 
zahrada 

Právní poradenství pro školy – Mgr. Michaela Veselá 
Oblíbená lektorka s bohatou praxí Mgr. Michaela Veselá předala svým 
svérázným způsobem praktické možnosti efektivní komunikace s rodiči.  

16. 5. 2019 17-20 KD Svět 

Inspirativní kavárna pro rodiče – Mgr. Alexandra Kecová,  
Spolu s dětmi každý den 
Povídání o cestě k výsledku rodičovské výchovy. Podporuje projev rodiče, 
jeho chování a výchovné působení děti v tom, aby se v dospělosti chovaly 
tak jak si přejeme? V dětství se učí vyrovnat s malými problémy, aby 
v dospělosti zvládlo ty větší.  

21. 5. 2019 14 – 16 
Oranžová 
zahrada 

Setkání Pracovní skupiny pro čtenářskou gramotnost – na 7. jednání 
probíhalo zhodnocení práce minulého roku a především dopad činnosti 
pracovní skupiny na zařazení aktivit podporujících čtenářskou gramotnost 
do vyučování. Pedagogům se daří zapojovat tyto aktivity do vyučování a 
velmi oceňují možnost vzájemně sdílet příklady dobré praxe. 

22. 5. 2019 
14:30 - 
16:30 

Oranžová 
zahrada 

Společné setkání Pracovní skupiny pro předškolní vzdělávání a pro rovné 
příležitosti – setkání bylo věnováno představení dotazníku mapujícím 
potřeby škol. Výsledky budou použity pro aktualizaci místního akčního 
plánu. Hostem byla Petra Matysová, která mimo jiné prosazuje 
v dlouhodobé kariéře učitelů možnost zařazení dvou až tří cyklů 
dlouhodobého tvůrčího volna jako prevence vyhoření. Pro žáky bude 
odpočatý učitel přínosem nových postupů a metod.  

Každé úterý 
14:00 a 
15:00 

Pedagogicko-
psychologická 
poradna 

Skupinka dětí trénujících fonematické uvědomování dle prof. Elkonina - 
pravidelně se schází 2 skupinky dětí, které se mimo jiné učí slyšet hlásky ve 
slovech a trénují dovednosti potřebné pro čtení. 
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