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                                                      Větrníkové novinky 
Vážení čtenáři. 

Naše mateřské škola se rozhodla vydávat občasník s
naší škole. Tento občasník věnujeme informacím o Místním akčním plánu
naplňuje jednotlivé oblasti a cíle.

 Informace na : https://sites.google.com/view/map

                         https://www.facebook.com/MAPvzdelavaniPraha10

Naše škola je zapojena do MAP II.
zaměřen na rozvoj vzdělávání dětí a žáků do 15 let a
základního, zájmového a neformálního vzdělávání.
strategického plánování, sdílení, realizaci a evaluaci vzdělávacích a
dosažené výstupy, definované priority a cíle
aktivity podporující klíčové kompetence a rozvoj potenciálu všech dětí.

Údaje projektu: 

 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
 Výzva č. 02_17_047 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání II v prioritní ose 3 OP
 Název projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání II na území MČ Praha 10 (MAP 

II) 
 Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011050

             Jak tedy naše škola naplňuje jednotlivé oblasti 

Podpora environmentální výchovy a přírodních věd

Při podzimním hrabání listí, si děti vzpoměly na ježka, kter
Postavily mu společně domeček v
děti dozvěděly jak takový ježek vlastně žije, čím se živí
děti  svého ježka vytvořily.                                                                                                                               
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Větrníkové novinky  

Naše mateřské škola se rozhodla vydávat občasník s těmi nejzajímavějšími informacemi o 
Tento občasník věnujeme informacím o Místním akčním plánu a jakým způsobem škola 

jednotlivé oblasti a cíle. 

https://sites.google.com/view/map-praha-10/map-ii 

https://www.facebook.com/MAPvzdelavaniPraha10 

Naše škola je zapojena do MAP II. Zkratka MAP – Místní akční plán vzdělávání.
zaměřen na rozvoj vzdělávání dětí a žáků do 15 let a zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního, 
základního, zájmového a neformálního vzdělávání. MAP II je zaměřen na podporu společného 
strategického plánování, sdílení, realizaci a evaluaci vzdělávacích aktivit a přímo navazuje 

definované priority a cíle předchozího projektu MAP I. Součástí projektu jsou 
aktivity podporující klíčové kompetence a rozvoj potenciálu všech dětí. 

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

Výzva č. 02_17_047 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání II v prioritní ose 3 OP

Místní akční plán rozvoje vzdělávání II na území MČ Praha 10 (MAP 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011050 
Jak tedy naše škola naplňuje jednotlivé oblasti a cíle MAP II.?

environmentální výchovy a přírodních věd 

si děti vzpoměly na ježka, kterému se na naší zahradě moc líbí. 
Postavily mu společně domeček v podobě hromádky listí, aby měl kde přezimovat.
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Součástí projektu jsou 

Výzva č. 02_17_047 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání II v prioritní ose 3 OP 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání II na území MČ Praha 10 (MAP 

MAP II.? 
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Formou hry se děti seznamují s různými druhy zeleniny. Určují a pojmenovávají, přiřazují k 
obrázkům, procvičují smysly. A nejen to…..zopakují si barvy, rozpoznávají první a poslední hlásku 
ve slově, co je malé -větší - největší, dozví se jak zelenina roste a jak se zpracovává 

                            

Rozvoj čtenářské pregramotnosti 

Rozvíjet čtenářskou pregramotnost lze mnoha způsoby. Děti v naší škole mají v oblibě poslech 
pohádky s úkolem. Děti musí dobře poslouchat, co jim paní učitelka čte. Kdo dobře poslouchá, 
správně vyplní pracovní list s úkolem. 

Ve škole je pro děti zařízena knihovna, kde si mohou knihy půjčovat, nebo vyměnit za ty, které již 
mají doma, přečtené, a rády by je půjčily někomu jinému.     
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Zvýšení digitálních kompetencí dětí

Pro zpestření výuky využívají předškolní děti tablety s
k dispozici sweet box. Škola dále disponuje interaktivní tabulí. 

                                               

Spolupráce v oblasti sportu a pohybových 

Naše škola spolupracuje v této oblasti s

děti sportovní dny. Trenéři z těchto klubů

sportovními úkoly. Děti si tak zvyšují své sportovn

SK Union Vršovice                                                                        

Sportovní aktivitou ve spolupráci s
Pod vedením profesionálních trenérů se děti seznamují s
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Zvýšení digitálních kompetencí dětí 

Pro zpestření výuky využívají předškolní děti tablety s výukovými programy. Pro mladší děti je 
dispozici sweet box. Škola dále disponuje interaktivní tabulí.  

 

oblasti sportu a pohybových aktivit 

této oblasti s SK Union Vršovice a SK Slavia Praha. S těmito kluby zažívají 

těchto klubů připraví pro děti z naší školy stanoviště s

sportovními úkoly. Děti si tak zvyšují své sportovní dovednosti pod vedením zkušených trenérů.

                                                                 SK Slavia Praha 

                             

e spolupráci s HC Slavia Praha jsou lekce bruslení na nedalekém stadionu.
Pod vedením profesionálních trenérů se děti seznamují s bruslením na ledu.  
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výukovými programy. Pro mladší děti je 

těmito kluby zažívají 

naší školy stanoviště s různými 

í dovednosti pod vedením zkušených trenérů. 

                                               

HC Slavia Praha jsou lekce bruslení na nedalekém stadionu. 
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S projektem společnosti My.Aktivity o.p.s. se kterou také naše škola spolupracuje, si děti 
zacvičily na školní zahradě.  
 

                            
 
Podpora vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
Učitelé naší školy se vzdělávají průběžně, během celého roku. Pravidelně se školí v oblasti první 
pomoci dětem. 
 
 

                       
 
Pro další vzdělávání využíváme Šablony II, do kterých je naše škola zapojena. Jedná se o 
vzdělávání v oblasti Čtenářské a matematické pregramotnosti, Osobnostně sociálního rozvoje, 
ICT technologií a Polytechniky. 
Dále došlo ke vzdělávání učitelů v oblasti diagnostiky předškolních dětí, začínajícího a vedoucího 
učitele, oromotoriky mluvidel a práce s dětmi s OMJ. 
V rámci MAP II. se zúčastňujeme projektů Učitel Lídr a Ředitelská akademie. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                          12.11.2020 
                                                                                                                   Alena Forejtová,DiS. 
                                                                                                                 ředitelka mateřské školy 
 


