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Popis implementační aktivity „Školení sboroven dle vybraného tématu 

v souvislosti se společným vzděláváním“ 

Školní rok 2021/2022, realizace do 31. 12. 2021 

Lektorka: PaedDr. Ellen Mlátilíková 

Organizační zajištění: MAS Sokolovsko o.p.s. (manažer implementace, asistent týmu, hlavní manažer 

projektu) – organizace aktivity, komunikace se školami, komunikace s lektorem, supervize. 

Cíl aktivity: Cílem je získat konkrétní poznatky využitelné v pedagogické praxi a zlepšení práce 

pedagogů v souvislosti se společným vzděláváním. 

Cílové skupiny: Pedagogové zapojených škol. Jejich prostřednictvím následně také žáci a děti škol. 

Zapojené subjekty: Zapojenými subjekty jsou MAS Sokolovsko, lektorka PaedDr. Ellen Mlátilíková a 

zapojené školy.  

Seznam škol: 

• Mateřská škola Šemnice, okres Karlovy Vary 

• Základní škola, mateřská škola a dětské jesle Moudrá sova s.r.o. 

• Základní škola a mateřská škola Dalovice, okr. K. Vary, příspěvková organizace 

• Základní škola a mateřská škola Útvina, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace 

Ze závažných důvodů na straně školy může dojít ke změně školy, na které školení proběhne. 

V případě volné kapacity může školení proběhnout na další škole dle aktuálního zájmu a potřeb škol. 

Průběh: Lektorkou aktivity je PaedDr. Ellen Mlátilíková. Na škole proběhne vzdělávací aktivita pro 

celý pedagogický sbor.  

Obsah: Škola si vybírá zacílení školení z následující nabídky: 

• Nabídka pro ZŠ: nadání, práce s dětmi s psychickými poruchami, emoční a sociální rozvoj 

učitelů, sebepoznání, komunikace (např. škola x rodič, řešení různých situací), formativní hodnocení, 

změny v hodnocení v době koronaviru. 

• Nabídka pro MŠ: pregramotnosti matematická a čtenářská, školní zralost a školní 

připravenost, grafomotorika, práce s dětmi s psychickými poruchami, problematika agrese a 

agresivity a dopad do výchovně - vzdělávacích procesu, práce s dětmi s poruchami chování. 

Přesné zaměření vzdělávací aktivity lze upravit dle potřeb zapojené školy po domluvě s lektorkou. 

Zhodnocení: Po realizaci školení na školách proběhne zhodnocení aktivity, např. formou setkání 

zástupců škol, které byly zapojeny, nebo na jednání pracovní skupiny pro rovné příležitosti v projektu. 

Cílem je provést zhodnocení aktivity implementace, diskutovat možnosti využití získaných poznatků 

v pedagogické praxi a sdílet náměty na další využití získaných poznatků, příp. možnostech 

pokračování aktivity v rámci MAP i mimo projekt MAP. 


