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Vážení čtenáři, 
dostává se vám do rukou další číslo zpravodaje pro-
jektu MAP II. Po zhruba půl roce, kdy v květnu 2019 
bylo vydáno první číslo, bychom vás chtěli informo-
vat o tom, co jsme pro školy v regionu udělali, co nás 
čeká a k jakým změnám dochází. 
V tomto vydání se dočtete o projektovém dnu v Pev-
nosti poznání v Olomouci, kam se na konci školního 
roku vydaly děti a pedagogové z MŠ našeho regionu. 
Stručně vás seznámíme s  první, tak zvanou imple-
mentační částí projektu MAP II, kterou jsme zaměřili 
na nadané děti a práci s nimi (projekt EDISON). Vel-
mi zajímavý je článek o aktivitách, které jsme zamě-
řili na  rovné příležitosti, kdy nezisková organizace 
Sdružení D uspořádala na některých školách speci-
ální programy orientované právě na riziková chová-
ní a osobnostní rozvoj dětí. 
V projektu MAP II došlo od 1. 12. 2019 k personální 
změně, kdy na  pozici Hlavního manažera MAP vy-
střídala Michaelu Škrobánkovou kolegyně Mgr. Rad-
ka Šuláková. Ta bude mít i nadále na starosti aktivi-
ty kolem implementace a spolupráce škol a zároveň 
bude zodpovědná za  kompletní vedení a  realizaci 
projektu. Přejeme jí i  celému týmu úspěšné zvlád-
nutí „mapáckých“ povinností. 

Za realizační tým MAP II 
Michaela Škrobánková, 

hlavní manažerka MAP
Michaela Škrobánková, 
hlavní manažerka MAP, 
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Vzděláváme pedagogy a ředitele MŠ i ZŠ
Jednorázové vzdělávací akce MAPU 

Realizační tým MAP II připravil a zrealizo-
val pro pedagogy a ředitele z mateřských 
a  základních škol zajímavé vzdělávací 
akce, které mají za cíl zvýšit jejich osob-
nostní rozvoj a  vzájemnou spolupráci 
mezi jednotlivými školami.
Jednalo se konkrétně o tyto akce:

▶  Workshop s  firmou Oldipo (6. 5. 
2019) – firma, která se specializuje 
na  návrhy, výrobu a  prodej manipulač-
ních didaktických pomůcek pro základní 
i  mateřské školy, které jsou určené pro 
samostatnou práci dětí v  lavici nebo 
ve skupině. Paní lektorka přijela předsta-
vit jejich pomůcky na workshop, který se 
konal v  zasedací místnosti MAS Morav-
ská brána v Lipníku nad Bečvou. V rámci 
spolupráce jsme školám mohli některé 
vybrané pomůcky zakoupit. Tyto budou 
pak používat v hodinách českého jazyka 
a matematiky. 

▶ Workshop Kniha dělá člověka (20. 5. 
2019) – zajímavý a  přínosný workshop 
na  téma čtenářství. Ředitelka Knihovny 
města Olomouce Lenka Prucková sezná-
mila hosty s  nejnovějším průzkumem 
v  oblasti čtenářství dětí i  dospělých. 
Představila světové trendy modernizace 
knihoven. Dále proběhla diskuze o kniž-

ních titulech vhodných pro povinnou 
četbu dětí na základních školách.

▶  Diskusní přednáška Nadání v  MŠ 
s psychologem René Gavlasem – před-
náška byla doplněním depistáží projek-
tu EDISON, které proběhly v MŠ v našem 
území. Pan Gavlas doporučil způsoby 
identifikace nadání u  dětí předškolního 
i školního věku. 

▶  Seminář Změna legislativy a  kon-
trolní činnost České školní inspekce 
(26. 9. 2019) – seminář byl především 
pro ředitele MŠ a ZŠ, ale i pro pedagogy. 
Účastníci získali komplexní a  přehledný 
náhled na problematiku školského záko-
na. Lektorka zahrnula do  obsahu semi-
náře i informace k třetí novele inkluzivní 
vyhlášky.

▶ Seminář Spolupráce v území – nový 
evaluační nástroj od  firmy Heuréka 
Zlín (16. 10. 2019) – zakladatel firmy 
pan Milan Šrámek seznámil přítomné 
ředitele škol a  pedagogy s  evaluačním 
nástrojem, který školám i  zřizovatelům, 
může pomoci v  oblasti tzv. formativní 
evaluace. Pan Šrámek vysvětlil účastní-
kům, jak tento nástroj funguje a k čemu 
se používá. Nástroj budou využívat jed-
nak zapojené školy, ale především re-
alizační tým projektu. Cílem je celkové 

formativní zhodnocení tj. zhodnocení 
jak procesní stránky řízení projektu, tak 
i věcné, průběžné zhodnocení aktivit pro 
vytváření partnerství v  projektu, včetně 
navržení případných opatření ke zlepše-
ní. Má tedy formativní charakter

▶ Workshop Robotika ve výuce (15. 11. 
2019) – paní Lenka Skýblová nám přijela 
představit roboty Ozobot a Bee-bot a je-
jich fungování ve výuce. Programovatel-
ná robotická hračka včelka Bee-bot je 
digitální interaktivní pomůcka na rozvoj 
logického myšlení, prostorové předsta-
vivosti, plánování a předmatematických 
dovedností. Druhou interaktivní pomůc-
kou je Ozobot interaktivní hračka, která 
rozvíjí kreativitu a logické myšlení. Záro-
veň je to ale skvělá didaktická pomůcka 
představující nejkratší a  nejzábavnější 
cestu ke skutečnému programování i ro-
botice. Díky projektu MAP můžeme zapo-
jeným školám některé z těchto pomůcek 
zakoupit.

▶ Seminář Líný učitel (27. 11. 2019) – 
Pan Robert Čapek ukázal pedagogům, 
jak kvalitně vzdělávat, a přitom zbytečně 
neztrácet energii. Seminář byl postaven 
na základě praktických aplikací filozofie, 
prezentované v knize Líný učitel.
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Inspirativní výjezd na projektový den 
na zámek Paskov

V pátek 25. 10. 2019 jsme se zúčastnili in-
spirativního výjezdu na  projektový den, 
který se konal na  Zámku Paskov v  Mo-
ravskoslezském kraji. Na přípravě a reali-
zaci se podíleli paní ředitelka Butkovová 
a učitelé z této ZŠ. Akce byla připravena 
pro žáky od šestého až do devátého roč-
níku.
Byla zde různá stanoviště, na kterých se 
děti postupně střídaly. Průběžně museli 
žáci  vyplnit testy  týkající se  paskovské-
ho zámku, dřevěných kostelů a různých 

zajímavostí z  obce, které se dozvěděli 
například od pana Lyska, pana starosty, 
nebo z filmu o panu Blizňákovi.
V  atriu  si zahráli pexeso, skládali pu-
zzle,  zařazovali  –  „Co patří a  co nepatří 
do  kostela.“  Na  leteckou mapu Pasko-
va  přiřazovali  magnetky s  obrázky růz-
ných staveb města.
V prvním patře zámku se také šli podívat 
na  výstavy, které tady právě  probíha-
jí v „Zámecké galerii“ a v „Malé výstavní 
místnosti“-  fotografie, obrazy,  kerami-
ka,  malované hedvábí,  výstava  výtvo-
rů dětí z letního výtvarného tábora. Další 
zbytek programu probíhal v  zámeckém 

parku, kde skupinky dětí poznávaly pří-
rodniny a tvořily z nich domečky a obráz-
ky.  Načerpali jsme zde spoustu nápadů 
a inspiraci pro naši další činnost v MAP.
V  odpoledních hodinách jsme se setka-
li s  paní ředitelkou Mgr.  Butkovovou ze 
ZŠ Paskov, panem Ing.  Lyskem, projek-
tovým manažerem pro region a  panem 
starostou Baďurou, kde jsme si vzájem-
ně vyměnili názory a  diskutovali jsme 
na  dané téma týkají se propojení škol 
s obcí a další organizací.

Bc. Lenka Zavadilová
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Otázky:
1. Jak hodnotíte spolupráci s MAP?
2. V čem Vám MAP pomáhá?
3. Jaké aktivity nejvíce oceňujete?

1. MAP hodnotím velmi dobře, získám 
informace, které mi pomohou zpestřit 
výuku. Skvělé workshopy.
2. MAP pomáhá získat pomůcky pro vy-
užití do  výuky. Finančních prostředků 
ve škole je málo.
3. Nejvíce se mi líbí praktické ukázky 
(workshopy) různých pomůcek, soutěže 
pro školy

Mgr. Lenka Vašková
ZŠ a MŠ Hranická, Lipník nad Bečvou

1. Spolupráci s  MAP hodnotím velmi 
kladně, podle mého názoru je na dobré 
úrovni, manažeři jsou kvalitní, kdykoliv 
něco potřebuji, rychle a ochotně mi po-
mohou, vysvětlí, poradí.
2. MAP mi pomáhá v  lepší orientaci 
v  aktuálních otázkách českého školství 
a  jeho legislativních změnách, v  novin-
kách na trhu hraček, her a dalších pomů-
cek, v organizaci DVPP či výukových pro-
gramů. Díky MAP jsou naše děti účastny 
na aktivitách, které bychom samostatně 
jen stěží domlouvaly. Perfektní je také 
vzájemné setkávání představitelů jed-
notlivých škol v oblasti, více tak všichni 
o sobě víme, můžeme táhnout za  jeden 
provaz, sdílet názory, pomáhat si ku pro-
spěchu naší organizace.
3. Zajímavá jsou pro mne setkání pra-
covních skupin, kde se máme možnost 
dozvědět mnoho novinek z  naší sféry 
a  zejména to, jak inovace zafinancovat. 
Líbí se mi workshopy, společné zájez-
dy za  poznáním, depistáže odborníků 
na  školách. Do  budoucna si přeji, aby 
tato pro spoustu škol již zaběhnutá spo-
lupráce pokračovala, aby bylo stále od-
kud čerpat finance na řešení aktuálních 
problematik ve  školství a  aby se k  nám 
připojily i  ty školy z  naší oblasti, které 
doposud nenašly prostor do  kanceláře 
MAS Moravská brána v Lipníku nad Beč-
vou zavítat.

Mgr. Lucie Pazderová
MŠ Veselíčko

1. Spolupráce je pro nás přínosná.
2. Pomohl nám s podáním žádosti o do-
taci, pomáhá nám odborně a metodicky 
pořádáním seminářů a  workshopů, po-

Jak hodnotí MAP pedagogové
máhá nám modernizovat výuku (poly-
technika – stavebnice Merkur, robotika 
- sada s Bee-Botem...)
3. Aktivity uvedené v bodě 2., nejvíce ví-
táme spolupráci v  oblasti nákupu a  za-
půjčení moderních učebních pomůcek.

RNDr. Josef Hájek
ZŠ a MŠ Soběchleby

1. Spolupráce je dobrá, široká nabídka 
vzdělávání pedagogických  pracovníků.
2. V  dalším vzdělávání pedagogických 
pracovníků, vzdělávací aktivity a učební 
pomůcky pro zapojené školy jsou větši-
nou zdarma. 
3. Nejvíce oceňujeme nabídku aktuál-
ních seminářů pro vzdělávání pedagogů. 

Mgr. Stanislava Schotliová
ZŠ Týn nad Bečvou

1. Spolupráce dobrá, zaměstnanci ochot-
ní, příjemné vystupování.
2. Využíváme hlavně v realizaci projektu 
Šablon.
3. V  současné době nás zaujala návště-
va Pevnosti poznání, přivítali bychom 
nabídky námětů aktivit, které můžeme 
dělat s dětmi (vzdělávací a zábavná cen-
tra...).

Bc. Lenka Kašíková
MŠ Zelinka

1. Jsem velmi ráda, že jsem se mohla ak-
tivně zapojit a  prostřednictvím pracov-
ních skupin se spolupodílet na zlepšení 
v  oblasti vzdělávání v  regionálním škol-
ství.
2. Velkým přínosem pro naši školu byla 
provedená dotazníková šetření, která 
byla velmi kvalitně vyhodnocena. Šablo-
ny II – původně jsem se nechtěla do to-
hoto projektu vůbec zapojit, ale MAP 
sehrálo v  mém rozhodnutí zásadní roli. 
Po  předání vyčerpávajících informací 
a  s  pomocí ohledně administrace nyní 
pracuje naše škola na  tomto projektu 
zcela bezproblémově.
3. A co by se Vám v budoucnu líbilo? Nej-
více oceňuji možnost setkávání s ostatní-
mi řediteli škol, možnost diskuze a  pře-
dávání informací, sdílení zkušeností 
v oblasti řízení školy a zavádění moder-
ních metod výuky. Také oceňuji rychlost 
předávání informací ze strany jednotli-
vých pracovníků MAP; jejich neutuchající 
nadšení a ochotu. Byli mi velkou oporou 
při projektu Šablony II. Velmi cenná je 

také možnost účastnit se velmi zajíma-
vých seminářů, jejichž témata byla sla-
děna s potřebami regionálních škol.

Mgr. Zuzana Kotíková
MŠ a ZŠ Osek nad Bečvou

1. Spolupráci s  MAP hodnotím kladně, 
zajímavá témata školení a nabídky akcí, 
v rámci pracovních skupin pak setkávání 
s kolegy z jiných škol.                                          
2. Pomoc ze strany MAP jsou především 
akce a školení zdarma, autobusy, soutě-
že.                                  
3. Oceňuji snahu pomoci školám.

Mgr. Táňa Musilová, Střední škola
Základní škola a Mateřská škola 
Lipník nad Bečvou, Osecká 301

1. Spolupráce s MAP přináší pedagogům 
v  mikroregionu orientaci v  oblasti dal-
šího vzdělávání, možnost spolupráce 
s  učiteli jiných škol. MAP dává možnost 
seznámit se s projekty dobré praxe, po-
máhá a radí školám.
2. Pro mě osobně jsou největším příno-
sem velmi dobře zvolené akce dalšího 
vzdělávání. Velmi pozitivně hodnotím 
možnost výměny názorů a  zkušeností 
s učiteli v naší oblasti.
3. Oceňuji pořádání školení a  seminá-
řů. Těším se na projekt z oblasti finanč-
ní gramotnosti. Přivítala bych seminář 
o spolupráci učitelů s rodiči.

Mgr. Marie Henslová
MŠ a ZŠ Pavlovice u Přerova

1. Spolupráce s MAS po stránce komuni-
kativní je výborná, velká ochota a trpěli-
vost ze strany všech zaměstnanců. Vždy 
je příjemná atmosféra a na všechna se-
tkání se těším.
2. Za roky strávené ve školství vítám ka-
ždou novou inspiraci jak při setkávání 
skupin, konání workshopů či při vzá-
jemné komunikaci mezi zúčastněnými. 
Rozšiřuji si také vědomosti a  povědomí 
např. nyní v oblasti robotiky.
3. Velmi oceňuji nápaditost, organiza-
ci a  pružnost při pořádání workshopů, 
různých školení, pořádání výjezdů s dět-
mi např. do  Pevnosti poznání Olomouc  
apod. Velmi bych přivítala návštěvy zaří-
zení s různým zaměřením ( velmi inspira-
tivní byla návštěva MŠ Úholičky Praha), 
firem na výrobu pomůcek.

Bc. Helena Otáhalová
ZŠ a SMŠ Radslavice 
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Na  čtvrtek 29. srpna jsme pozvali pana 
Milana Šrámka, psychologa a  učitele, 
aby během workshopu seznámil pří-
tomné pedagogické týmy s  formativní 
intervencí jako s propracovanou moder-
ní didaktickou metodou, která aktivizuje 
myšlení, činnost a seberegulaci žáků. 
Formativní hodnocení je takové hodno-
cení, které probíhá během učení a přiná-
ší žákům užitečnou informaci v průběhu 
vzdělávacího procesu. Důležité je, aby 
do hodnocení byli zapojeni i žáci samot-
ní.
Stejně tak pomáhá v práci učitelům. Uči-
tel jeho prostřednictvím zjišťuje, co se 
žák opravdu naučil a podle toho se roz-
hoduje o dalším postupu.
Tato metoda výrazně podporuje rozvoj 
kritického myšlení, čtenářské gramot-
nosti, rozvoj kompetence k učení a řeše-
ní problémů.
Pedagogové se zorientovali v aktuálních 
trendech hodnocení žáků a v tématech, 

Formativní intervence 
jako podpora učení žáků

jako je stanovování kritérií hodnocení, 
poskytování zpětné vazby, práce s  chy-
bou či rozvoj sebehodnocení. Vyzkoušeli 
si při praktických cvičeních, co formativ-
ní hodnocení v praxi znamená. Učitel by 
si měl všímat pěti oblastí, které mohou 
zlepšit kvalitu učení. Musí se postarat, 
aby žáci znali a  přijali cíl hodiny, aby 
o  něm přemýšleli a  rozuměli mu. Dále 
musí zařídit, aby rozeznali kvalitu, aby 
věděli, jak poznají, zda dosáhli či nedo-
sáhli cíle. Vyučování je třeba postavit tak, 
aby měl učitel během hodiny představu 
o tom, kde se které dítě v procesu poro-
zumění nachází. Hodina má obsahovat 
příležitost pro vzájemné hodnocení mezi 
žáky a konečně prostor pro sebehodno-
cení.
Přítomní pedagogové se tak seznámili 
s  používáním empatičtějších přístupů 
v technikách aktivace žáků a zpětné vaz-
by. Získali znalosti, vhled a  sebezkuše-
nost s využitím formativní facilitace a je-

jího vlivu na  dovednost žáků poznávat, 
chápat, hodnotit a zlepšovat svou práci 
a dovednost, přebírat odpovědnost a sa-
mostatně se učit. 
Při zavádění metod formativního hod-
nocení však nelze počítat s  rychlým 
efektem. Jde o sadu nástrojů, s nimiž je 
třeba se nejdříve naučit zacházet a počí-
tat i  s  omyly a  chybami. Dlouho to trvá 
i na straně žáků, než takové postupy při-
jmou za své.

Zavádění do praxe českých škol je zatím 
spíše intuitivní a můžeme ho pozorovat 
zejména v posledním desetiletí. Existuje 
ale mnoho učitelů, kteří formativně hod-
notí, aniž by věděli, co se pod pojmem 
formativní hodnocení skrývá. 
Tento velmi přínosný seminář v průběhu 
i  závěru doprovázely diskuze pedagogů 
mezi sebou i s přednášejícím. 

Mgr. Petra Kamelandrová

Úkolem Místního akčního plánu (MAPu) 
je naslouchat potřebám škol, vést s nimi 
dialog a společně rozvíjet vzdělávání po-
mocí aktivit, o které mají školy zájem. 
Jednou takovou plánovanou aktivitou je 
akreditovaný kurz finanční gramotnosti 
pro pedagogy a zážitkové workshopy s 
touto tématikou pro žáky všech roční-
ků základních škol. To vše ušité na míru 
jednotlivým školám podle jejich ŠVP. Fi-
nanční gramotnosti se budeme věnovat 
celý rok 2020. 
Další velmi zajímavou aktivitou pro roz-
voj sociálních a občanských kompetencí 
je Ukázkový den profesí pro žáky 8. a 9. 
tříd, který pořádáme ve spolupráci se 
vzdělávacím programem Clientela z.s. 
a spolupracujících podnikatelů. Projekt 
žákům ukazuje realitu jednotlivých po-
volání, mohou si na vlastní kůži, ruce i 
vědomosti vyzkoušet, co daná pracovní 
pozice obnáší, co člověk musí znát, ja-
kou musí mít zručnost atd. Projekt je or-
ganizován za základě spolupráce s pod-
nikateli, kteří do projektu vkládají vlastní 

Co nás v MAPu čeká v dalším období
zkušenosti a emoce. Žáci se tak napří-
klad podívají do provozu Hotelu La Fre-
sca v Kroměříži, do Advokátní kanceláře 
Petráš Rezek s.r.o. ve Zlíně nebo do spo-
lečnosti GINGER spol. s.r.o. v Napajed-
lech. Jaké profese tyto provozy nabízejí? 
Jsou to: jednatel, obchodní ředitel, spe-
cialista prodeje, asistent prodeje, účetní, 
referent, disponent, právník, koncipient, 
personalista, programátor, analytik, gra-
fik, skladník, řidič, fakturant, logistik, 
instalatér, topenář, pokojská, uklízeč, 
kuchař, servírka, recepční a tak dále. 
Pro žáky 6. – 9. tříd jsme v rámci MAP II 
navázali spolupráci se studenty politolo-
gie Masarykovy univerzity, kteří vymysle-
li únikovou hru (Fakescape) na podporu 
mediální gramotnosti. Všimli si totiž, že 
současné děti v tom obrovském množ-
ství všech dat nedokáží rozpoznat prav-
divost informací, chybí jim kritické myš-
lení.  V rámci této hry mají žáci možnost 
si na vlastní kůži vyzkoušet roli novinářů, 
kteří hrají důležitou roli v souboji mezi 
pravdou a manipulacemi, fakty a dez-

informacemi. Při únikové hře s názvem 
Fakescape na žáky čeká velké dobro-
družství, při kterém čelí manipulativním 
technikám, jsou nuceni si ověřovat in-
formace, přemýšlet nad kybernetickou 
bezpečností a síle hesel nebo vyhledáva-
jí a poznávají kvalitní zdroje. Zároveň si 
procvičí koordinaci a práci v týmu.
Mimo tyto akce proběhne řada zajíma-
vých seminářů a workshopů pro pedago-
gy a vedení škol, různé soutěže pro žáky, 
prožitkové programy nestátní neziskové 
organizace Sdružení D z Olomouce, je-
jímž hlavním pilířem jsou interaktivní 
prožitkové programy pro děti předškol-
ního a školního věku i studenty středních 
škol. Tyto programy jsou zaměřeny jak 
na oblast prevence rizikového chování, 
tak na oblast sociálního a osobnostního 
rozvoje nebo rozvoje čtenářské gramot-
nosti. 
Všechny tyto aktivity jsou opět plně hra-
zeny z prostředků MAP II.

Mgr. Petra Kamelandrová
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Cílem by měl být rozvoj dětí, žáků, stu-
dentů ve  všech směrech. Dobře vedená 
polytechnická výchova je pro děti velmi 
cenná a přínosná.
Chtěla bych vám přiblížit práci v naší ves-
nické mateřské škole. Vzhledem k  mož-
nostem trávíme mnoho času v  přírodě. 
Děti mají prostor k tomu, aby okolí a pří-
rodu nejen pozorovaly, ale také se o  ni 
staraly. Máme školní zahrádku a několik 
záhonků ve Včelím hájku, kde děti zkouší 
svou zručnost při sázení, okopávání, ple-
ní, vyhrabávání, ale také například sbírá-
ní a louskání ořechů.
Dále se zaměřujeme na ekologii, třídíme 
odpad, sbíráme papír a použité baterie. 
Staráme se o čistotu okolí naší MŠ.
Při nepřízni počasí využíváme velké 
množství stavebnic, snažíme se o  to, 
aby chom podněcovali vztah k manuální 
práci. Do třídy předškoláků jsme pořídili 
ponk, kde děti rozvíjí svou zručnost. 
Dobrá je také spolupráce s  rodiči. Vždyť 
co může být lepší, než příklad, pomoc 
a  trpělivost z  jejich strany. Děti mají ra-

Stále častěji se setkáváme s pojmem PO-
LYTECHNIKA VE  ŠKOLÁCH. Co všechno 
tohle slovo skrývá? Jsou to pokusy, ma-
tematika, pozorování přírody, technika, 
meteorologie, knihy, badatelství, pra-
covní dílny, robotika …

Rok ve Slaměníkově mateřské škole
dost, když se odpoledne sejdeme na 
podzim u  tvoření a  táboráku na  školní 
zahradě, při Dýňování, vánočních a veli-
konočních dílnách apod. Odměnou za 
celoroční práci a snažení je úsměv a spo-
kojenost nejen dětí, ale i rodičů.
Motto: „ STÁLE JE CO ZLEPŠOVAT“

Helena Otáhalová
Slaměníkova mateřská 

škola Radslavice
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Pojem nadané dítě  obecně odkazuje 
k  dítěti s  vysokou inteligencí, vysokým 
stupněm talentu a  nadání. Neexistuje 
ale žádná obecně platná definice, která 
by pojem nadané dítě definovala. Jeden 
z  přístupů popisuje termín „nadaný“ 
jako jednotlivce oplývajícího vynikajícím 
nadáním či schopností v jedné či více ob-
lastech.
Výjimečné nadání dítěte nemusí být pa-
trné na  první pohled. Často se naopak 
skrývá za  tzv. dvojí výjimečností, která 
značí spojení nadání a  handicapu. Nej-
častěji se jedná o  ADHD, tedy poruchu 
pozornosti s  hyperaktivitou, autismus, 
dyslexii apod. Tyto poruchy jsou problé-
mem zejména proto, že zkreslují školní 
výsledky dítěte, a proto je pak často pro-
blémem nadané dítě rozpoznat. U těch-

Projekt Edison
to dětí, kteří bývají také označováni jako 
„paradoxní žáci“, je tedy nutná cílená 
psychologická diagnostika a školní opat-
ření, aby se tak umožnila odpovídající 
náprava handi capu a  optimální rozvoj 
schopností. 
Od 1. 1. 2019 do 31.12. 2019 je součástí 
MAP II „vnořený“ implementační projekt 
Edison. Cílem projektu je včasná de-
pistáž nadaných dětí a práce s nimi.
Pro zapojené školy byla domluvena spo-
lupráce psychologa Mgr.  René Gavla-
se, který v průběhu roku navštívil 9 MŠ, 
kde se pomocí psychometrických testů 
a úkolů zaměřoval právě na zmiňovanou 
depistáž neboli vyhledávání nadaných 
dětí. Kromě přímé práce s dětmi, poskytl 
pedagogům doporučení pro další práci 
s nimi.

V rámci tohoto projektu proběhl také se-
minář na téma j Jak nadané děti odhalit 
a jak s nimi pracovat. Ja ko bonus pro za-
pojené školy byl na konci školního roku 
uspořádán pro jektový den na  Pevnosti 
poznání v  Olomouci, kde pro zapojené 
mateřské školy byly domluvené progra-
my na míru na téma: Voda v jednom kole, 
Doba kamenná – pravěk, Lidské tělo jako 
puzzle a Barevné planety. Součástí pro-
jektového dne byla také návštěva všech 
expozic Pevnosti poznání.
Pro velký zájem jsou na  závěr projektu 
v  plánu další dva projektové dny. Tyto 
výjezdní projektové dny se uskuteční 
v prosinci a štafeta bude předána další-
mu implementačnímu projektu MAP II, 
a  to Matematické a  čtenářské gramot-
nosti.                          Mgr. Radka Šuláková
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