
Ředitelská akademie

Prezentace plánovaných projektů

26. 10. 2020



Podporované cílové skupiny



Motivovaný, spokojený a kompetentní ředitel

• Stejskal, Z.: „Umění rétoriky a komunikace“, 20. 11. 2020

• Setkání málotřídních škol, Inspirativní výjezdy

• Ředitelská akademie

• Formativní hodnocení

• Koučink

• Sdílený WEB: www.edian.cz - sdílení rodilého mluvčího, putovních kufříků, 
učebních materiálů, legorobotika, sdílení např. autobusu na výlety…



• Matoušková M.: „Supervize formou Balintovských skupin“, 23. 11. 2020

• Ondráčková, L.: „Hodnocení a sebehodnocení žáků“, 19. 11. 2020

• Musil, R: „Dramika“ akreditované kurzy – květen 2021

• Intenzivní konverzační kurzy pro angličtináře s rodilým mluvčím

• Facová, V.: „Kauzuistický seminář s ukázkami supervizní práce“

• Facová, V.: „Jistoty a změny ve školství neboli jak si uchovat elán do práce“

Motivovaný, spokojený a kompetentní pedagog



• Mikauš, O.: „Práce s terapeutickým pískem“

• Šimková, Y. a kol: „Podpora čtenářské (pre)gramotnosti“

• Hamplová, H.: „Sfumato – splývavé čtení aneb čtení pro všechny děti“

• Hlavsa, P.: Workshopy k historii naší oblasti

• Herman, M.: „Ochutnávka selského rozumu“

• Mertyn, V.: „Práce s dyslektickými dětmi“

Motivovaný, spokojený a kompetentní pedagog



Motivovaný, iniciativní a spokojený žák

• Příběhy našich sousedů - pokračování i v roce 2021

• Podpora rodilého mluvčího ve výuce

• Sdružení D – Podpora čtenářské gramotnosti

• Putovní krabice „Tajemství přírody“ - bezpečné pokusy pro děti

• Putovní polytechnické kufříky

• Sdílení stavebnic „Teifoc“ - stavby domečků z opravdových cihliček



• Stavebnice ROTO ve výuce

• Pro žáky 8. - 9. tříd - projektové dny „Jak opravit kolo„

• Dějepisné soutěže pro děti

• Řemesla do škol „Poznávej svět, poznej povolání“

• Místně zakotvené učení: Ptačí dílna, Den vody, Místopis, Den bezpečnosti

• Školní parlamenty

• Spolupráce se zaměstnavateli – návštěvy odborných pracovišť

Motivovaný, iniciativní a spokojený žák



Důvěrné a respektující vztahy mezi účastníky 

vzdělávání žáků

• Suchý, P.: „Výchova kluků“ – 26. 10. 2020

• Halda, J.: „Každé dítě má na něco talent, jen objevit na co„ – 3. 12. 2020

• Kulichová, L.: „Preventivní vyšetření sluchu u malých dětí“

• Hlavsa, P.: „Workshopy k historii naší oblasti“

• Herman, M.: „Pravidla nejsou povidla“

• Mertyn, V: „Práce s dyslektickými dětmi“



Pozitivní a příjemné klima školy

• Halama, P.: „Práce s problematickou třídou“

• Halama, P.: „Mapování třídního klimatu“

• Školní parlamenty



MAP vzdělávání ORP 

Šumperk II

https://mapsumpersko.cz/

MAP Zábřežsko II

https://www.mapzabreh.cz/



Příprava

SCLLD MAS Šumperský venkov 2021-2027

„Z lázní do lesů a hor, to je náš 

krásný region III“
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