
 

 

 

MAP Kuřim II a MAP Rosice II  

Sdílení dobré praxe 

MAP ORP Kuřim II a Rosice II - Plán vzdělávacích aktivit  

Termín a místo Název akce Lektor Na co se můžete těšit/ odkaz na přihlášení 

Sdílení pro pedagogické pracovní, pracovníky ve školství, rodiče a další…. 

Místo bude určeno  
23. 9. 2021 
 

Setkání speciálních 
pedagogů 

 
 
 

X 
 
 
 
 

Chcete se setkat s kolegy v příjemném prostředí, vzájemně se 
poznat a vyměnit si zkušenosti s kolegy? 

Z počátku proběhne manažery MAP seznámení účastníků, 
jejich propojení a „rozproudění“ diskuze. 

Následně proběhne příjemná diskuze a výměna zkušeností. 

Přihlašte se zde 

 

Místo bude určeno  
 
7. 10. 2021 

Setkání češtinářů II. 
stupeň ZŠ 

 
 
 

X 
 
 
 

 

Chcete se setkat s kolegy v příjemném prostředí, vzájemně se 
poznat a vyměnit si zkušenosti s kolegy? 

Z počátku proběhne manažery MAP seznámení účastníků, 
jejich propojení a „rozproudění“ diskuze. 

Následně proběhne příjemná diskuze a výměna zkušeností. 

 

Přihlašte se zde 

 

https://forms.gle/5ArBMgUm5GgZpfCr5
https://forms.gle/5ArBMgUm5GgZpfCr5
https://forms.gle/uBYVFAAx8YL3Nnmd9
https://forms.gle/uBYVFAAx8YL3Nnmd9


 

 

 

MAP Kuřim II a MAP Rosice II  

Místo bude určeno  
 
4. 11. 2021 

Setkání učitelů I. stupeň 

 
 
 

X 
 
 
 
 

Chcete se setkat s kolegy v příjemném prostředí, vzájemně se 
poznat a vyměnit si zkušenosti s kolegy? 

Z počátku proběhne manažery MAP seznámení účastníků, 
jejich propojení a „rozproudění“ diskuze. 

Následně proběhne příjemná diskuze a výměna zkušeností. 

 

Přihlašte se zde 

 

Místo bude určeno  
11. 11. 2021 

Setkání speciálních 
pedagogů 

 
 
 

X 
 
 
 

 

Chcete se setkat s kolegy v příjemném prostředí, vzájemně se 
poznat a vyměnit si zkušenosti s kolegy? 

Z počátku proběhne manažery MAP seznámení účastníků, 
jejich propojení a „rozproudění“ diskuze. 

Následně proběhne příjemná diskuze a výměna zkušeností. 

Přihlašte se zde 

 

https://forms.gle/qaKRicWX7Xcu7RqG9
https://forms.gle/qaKRicWX7Xcu7RqG9
https://forms.gle/Rjio2xxXDysQxbb7A
https://forms.gle/Rjio2xxXDysQxbb7A


 

 

 

MAP Kuřim II a MAP Rosice II  

Místo bude určeno  
 
21. 10. 2021 

Setkání školních 
metodiků prevence 

 
 
 

X 
 
 
 

 

Chcete se setkat s kolegy v příjemném prostředí, vzájemně se 
poznat a vyměnit si zkušenosti s kolegy? 

Z počátku proběhne manažery MAP seznámení účastníků, 
jejich propojení a „rozproudění“ diskuze. 

Následně proběhne příjemná diskuze a výměna zkušeností. 

Přihlašte se zde 

 

ZŠ Kuřim Tyršova 
Třída s prvky „Začít 
spolu“ 

Mgr. Andrea Filková 

 

Ukázky práce výuky v „běžné“ ZŠ s prvky „Začít spolu“ v 1. třídě, 
následně možnost diskuze s vyučujícím učitelem.  

Termín bude ve II. pololetí školního roku, přesný čas bude upřesněn 
(vždy v dopoledních hodinách). 

Přihlašte se zde 

 

Lomnička  Lesní školka  

 
 
 

X 
 
 
 

 

Návštěva lesní školky – Lomnička „Kalužníček“  

https://www.lesnims.cz/lesni-rodinny-klub-na-tisnovsku-
kaluznicek.html 

Termíny je 4. 10. 2021. 

Přihlašte se zde 

 

https://forms.gle/8dTGCq9GWhHxSMCC7
https://forms.gle/8dTGCq9GWhHxSMCC7
https://forms.gle/3bPZY7hERrKU1Bqz9
https://forms.gle/3bPZY7hERrKU1Bqz9
https://www.lesnims.cz/lesni-rodinny-klub-na-tisnovsku-kaluznicek.html
https://www.lesnims.cz/lesni-rodinny-klub-na-tisnovsku-kaluznicek.html
https://forms.gle/9kaNpxx5o6UnbYvC6
https://forms.gle/9kaNpxx5o6UnbYvC6


 

 

 

MAP Kuřim II a MAP Rosice II  

MŠ  Šití v MŠ  MŠ 

Workshop v MŠ  vás provede možností začít s dětmi pracovat na 
šicích strojích, poskytne vám jednoduchou metodiku s úlohami a 
proběhne i ukázka  práce dětí v Mateřské škole – uvidíte přímo děti 
pracovat. Následně proběhne diskuze s paní učitelkou  
a lektorkami. 

Workshop proběhne v dopoledních hodinách v zasedací místnosti 
obecního úřadu v budově  OÚ  a MŠ. 

Délka trvání cca 1,5 hod.Přesný termín bude upřesněn, přepokládá 
se v říjnu - listopadu 2021 (zašleme vám následně na e-mail). 

Přihlašte se zde 

 

Místo bude určeno Rodičovská kavárna 
MUDr. Taťjána Horká 
Čestmír Šťastný, MBA  

Příjemné posezení v kavárně s diskuzí rodičů, žáků se zapojením 
zřizovatelů škol, ředitelů škol. Pásmo setkání s rodiči vždy nad 
daným tématem, které aktuálně rezonuje napříč školským 
prostředím, rodinami nebo „dětském světě“ z oblasti školství. 

Délka setkání cca 2-3 hod. 

Termín, místo a téma setkání bude vždy s předstihem určeno. Pokud 
máte zájem o podobné setkání vyplňte přihlášku zde, zašleme vám 
na váš e-mail podrobnosti setkání. 

Přihlašte se zde 

 

 
 
 

Plán vzdělávacích aktivit, Vzdělávací aktivity můžete také sledovat na 
www.branabrnenska.cz/mistni-akcni-plan-ii-2017-2020 

https://forms.gle/CyZteNCH1jrM1T3y7
https://forms.gle/CyZteNCH1jrM1T3y7
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JtYEO_RaCKHyyDEEdlLvSQo4rb-mXFiJj7_EqG6iulQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JtYEO_RaCKHyyDEEdlLvSQo4rb-mXFiJj7_EqG6iulQ/edit?usp=sharing

