
 

            ZÁPIS  (1/2016) 

z prvního setkání Pracovní skupiny 4 (Vzdělávání v úplných ZŠ vč. škol 

speciálních) v rámci projektu Tvorba místního akčního plánu rozvoje 

vzdělávání na území ORP Velké Meziříčí 

________________________________________________________ 

Místo jednání: velká učebna Jupiter Clubu Velké Meziříčí 

Termín:  9.11.2016, od 14.00 hod. 

Pracovní skupina 4 (PS_4) v rámci projektu Tvorba místního akčního plánu rozvoje vzdělávání 

na území ORP Velké Meziříčí se konala v počtu 9 členů PS z řad pedagogů (prezenční listina 

připojena), 3 zástupců realizačního týmu MOST Vysočiny, o.p.s. a 1 zástupce MÚ Velké 

Meziříčí, odboru školství. 

Program: 

1. Přivítání, představení přítomných, představení projektu a seznámení se s hlavními 

prioritami pro základní a speciální vzdělávání, rozdání materiálů o činnosti a náplni 

setkávání pracovních skupin. 

2. Souhlas se jmenováním vedoucího pracovní skupiny. 

3. Diskuze o tématech aktuálních pro školy, návrhy seminářů. 

4. Shrnutí a stanovení si dalších schůzek. 

ad. 1. Pracovní schůzku zahájila p. Mgr. Naděžda Jašová z MOST Vysočiny, o.p.s., která 

zúčastněné přivítala a seznámila je podrobně s  projektem a s jeho prioritami. Všem 

zúčastněným byly rozdány materiály o činnosti a náplni pracovních skupin v projektu Tvorba 

Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání. 

ad. 2. Jako další bod programu bylo schválení vedoucího pracovní skupiny, kterým byla 

zvolena Mgr. Radka Pešková. 

ad. 3.  V otevřené diskuzi o tématech padly tyto návrhy na semináře pro pedagogické 

pracovníky: 

 Seminář pro ředitele a výchovné poradce s PPP ohledně podpůrných opatřeních, 

rozdělování kompenzačních pomůcek žákům a další problematikou související 

s tvorbou IVP a  PLPP. 



 

 

 Vzdělávací akce ohledně kariérního postupu, též pro vedoucí pracovníky škol. 

 Kurz Montessori – Telč pro autistické děti, inkluze a zařazení do základního 

vzdělávání 

 Dílny pro autistické žáky, pedagogy a asistenty pedagogů – SPC Jihlava, vytváření 

vlastních pomůcek pro konkrétní žáky. 

 Setkání s ilustrátory či autory knih – podpora čtenářské gramotnosti na školách (jak 

motivovat žáky ke čtení, zejména žáky 7., 8. a 9. tříd ZŠ) 

 Podpora polytechnické výchovy – balíček nápadů co vyrábět s dětmi ve školách, 

seminář zajistí Chaloupky Baliny (event. Vysočina Education) 

 Seminář podpůrná opatření – Moravskoslezský kraj, Mgr. Pavlína Baslerová 

 Seminář s praktickými ukázkami projektového vyučování – Škola v pohodě, Mgr. 

Koten 

ad. 4.  Další termín schůzky pracovní skupiny 4 (PS_4) byl stanoven na konec ledna. O 

konkrétním termínu budou všichni zúčastnění dopředu informování vedoucí projektu p. Mgr. 

Naděždou Jašovou. 

 

Členové Pracovní skupiny 4: 

Ved.skupiny:  Mgr. Radka Pešková  - ZŠ Oslavická, Velké Meziříčí 

Členové:                  Mgr. Petr Blažek  - ZŠ Sportovní, Velké Meziříčí 

                                Mgr. Petr Hladík  - ZŠ Sokolovská, Velké Meziříčí 

                                Mgr. Hana Koudelová  - ZŠ a MŠ Křižanov 

   Mgr. František Eliáš  - ZŠ a MŠ Hany Benešové, Bory 

   Mgr. Blanka Gaizurová - ZŠ Velká Bíteš, Tišnovská 

Ing. Anna Madroňová  - ZŠ Křižanov 

Mgr. Dana Špačková  - ZŠ Křižanov 

Jana Čížková   - Chaloupky o.p.s., Baliny 

Mgr. Milan Malý  - ZŠ a MŠ Osová Bítýška 

Mgr. Marcela Hořínková - ZŠ a MŠ Osová Bítýška 

Mgr. Zdeněk Strašák  - ZŠ Velká Bíteš 

 

 

Zpracovala: Mgr. Pešková Radka 

Ve Velkém Meziříčí, dne 9.11.2016 


