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Zpráva ze vzdělávací akce  

MAP SOKRA, reg. č: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008574 

KA Posílení znalostních kapacit  

 
Název akce: Školní zralost pro rodiče 

Místo konání: online webinář 

Datum konání: 10. 02. 2021 

Lektor: Mgr. Petra Kučerová, Mgr. Veronika Zemanová 

Maximální kapacita/skutečný počet zúčastněných: 15/9 

Forma: online, interaktivní webinář 

 

Cílová skupina: rodiče 

 

Obsah: Uvítání, evokace, témata: důležité oblasti pro školní zralost, podrobná témata z oblasti 

percepčních a kognitivních funkcí, návody, tipy. 

 

Vzdělávací cíl:  

Na počátku proběhlo představení lektorek a účastníků z řad rodičů, kteří lektorkám přiblížili 

stáří svých dětí a téma, které by je nejvíce zajímalo. Rodiče zmiňovali, že je a jejich děti 

v letošním či příštím roce čeká zápis do 1. třídy a mnohdy neví, jak dítě dostatečně rozvíjet, na 

co si dát pozor, případně jak předejít některým nežádoucím dětským návykům. Zároveň se 

rodiče ve velké míře ptali lektorek, kdy je na místě odklad školní docházky a kdy je naopak 

naprosto zbytečný. Lektorky seznamovaly účastníky s hlavními oblastmi rozvoje dítěte, které 

oblasti je třeba stimulovat, jakým způsobem, aby to dítě bavilo a neodrazovalo. Rodiče byli 

upozorněni na důležitost zdravého zraku a sluchu. Lektorky názorně ukazovaly na flipchartu, 

jak procvičovat uvolnění rukou, které je důležité pro správné psaní, jak správně uchopit tužku, 

představily pomůcky z oblasti psacích potřeb, které mohou dětem při psaní či kreslení pomoci. 

Rodiče dostali spoustu praktických tipů na materiály, hry, metody rozvíjení dětské školní 

zralosti. Během celého webináře probíhala diskuze, sdílení zkušeností a předávání tipů. 
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Hodinová dotace: 4 hodiny 

 

Způsob vyhodnocení: závěrečný evaluační dotazník 

Dále bude zpracována Hodnotící zpráva z akce v souladu s Postupy MAP s odstupem 3 – 

6 měsíců od konání kurzu. 

 

Seznam účastníků:  

přihlášení účast 

Petra Rezková ✓ 

Mgr. Michaela Dočekalová ✓ 

Marie Kanátová ✓ 

Michaela Skalická x 

Kateřina Gogolová ✓ 

Ing. Gabriela Mezková x 

Mgr. Iva Kyselová ✓ 

Šárka Mašková, DiS. x 

Barbora Záhorcová x 

Petra Kociánová ✓ 

Tomáš Bouda 
✓ 

Mgr. Michaela Hubená x 

Jitka Čedíková ✓ 

Tomáš Bureš ✓ 

Ing. Šárka Kárníková x 
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Dne 18.02. 2021, autor zprávy: Mgr. Michaela Polláková, věcná manažerka projektu 


