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ISOPHI
Už je to rok, co některé mateřské školy
v našem regionu využívají diagnostický
nástroj iSophi.
Díky
implementačním
zprávám
z
jednotlivých MŠ jsme mohli úspěšnost
tohoto přístroje zhodnotit i my a shrnuli
jsme Vám pár nejčastějších plusů a
mínusů:

profesionálně zpracováno
přehledná a jednoduchá obsluha pro učitele
zpracovává výstupy jednotlivých dětí i celých tříd
sledování pokroku v dané činnosti při opakování
větší časová náročnost přímé práce s dítětem
některé zadání nepřesné (děti mu nerozumí)
chybí přibližný čas, za který by mělo dítě úkol splnit

ŽÁKOVSKÉ PARLAMENTY
Galerie Artičok v Hradci Králové opět v červnu
přivítá
zástupce
Žákovských
parlamentů
Hradecka. Tentokrát se setkání ponese v duchu
ekologie a nebudou chybět ani zástupci Střediska
ekologické výchovy SEVER. Žáci a pedagogové
se zamyslí nad ekologickou stopou jejich školy a
pokusí se nalézt odpovědi například na otázky:
Na co by parlament mohl mít vliv? Co může
navrhovat a jaký to může mít přesah do výuky?
Co mohou ovlivnit žáci a jak se mají připravit
pedagogové? Významným bodem programu bude
účast předsedy Krajského parlamentu mládeže
Královéhradeckého kraje, který představí činnosti
a projekty parlamentu, na nichž se podílejí nebo
je sami organizují.

VÝZVA Z IROP
Integrovaný regionální operační program
(IROP) již na podzim vyhlásí výzvu na projekty
v oblasti vzdělávání, Specifický cíl 4.1.
Investiční záměry je potřeba mít zařazené do
schváleného Strategického rámce MAP II na
období 2021 - 2027. Řídicí výbor MAP II na
území ORP Hradec Králové bude schvalovat
aktualizaci dokumentu nyní v červnu a poté až
za 6 měsíců v prosinci. Pokud ve Vaší škole
připravujete na toto období investiční
projekt a předpokládáte jeho financování z
IROP, neváhejte nám ho nejpozději do 10.
června zaslat.

VČELAŘSKÝ DEN
Zveme vás ve čtvrtek 2. června
dopoledne do Zahrady léčivých rostlin
Farmaceutické
fakulty
Univerzity
Karlovy na včelařský den.
Představí se hradečtí včelaři, můžete
na prohlídku zahrady a skleníku s
léčivými bylinami. Děti mohou soutěžit
v poznávání léčivek, namalovat si
obrázek včel a květin nebo si sestavit
včelařská puzzle. V neposlední řadě
přijede také chovatel se svými
dravými ptáky, dozvíte se více o
lesních ekosystémech a potřeby
respektu k přírodě.

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI
Pracovní
skupina
pro
rovné
příležitosti aktuálně vede otevřené
diskuze nad aktualizací Analýzy
rovných příležitostí ve vzdělávání pro
území ORP Hradec Králové. Hostem
posledního setkání byla paní Martina
Dostálová,
která
představila
fungování nízkoprahového zařízení
pro děti a mládež Modrý pomeranč.
Tato prezentace skvěle doplnila
informace o rovných příležitostech ve
vzdělávání, které našly místo v
následující diskuzi nad body silných a
slabých stránek SWOT-3 analýzy. A
nad aktualizací Priorit a cílů MAP II.

SE SOKOLEM DO ŽIVOTA
Ve zdravém těle, zdravý duch! To je
dávno známo. A proto ani děti z
chlumské
mateřské
školy
nijak
nezahálí. Naše mateřská škola se
zapojila již do šestého ročníku
projektu “Svět nekončí za vrátky,
cvičíme se zvířátky”. Tento projekt se
zaměřuje na rozpohybování nejmladší
generace. Každé dítě má svůj
pracovní sešit, podle kterého plní
jednotlivé pohybové aktivity. Činnosti
jsou
rozděleny
podle
věkových
kategorií, a proto si na své přijdou jak
ti tříletí, tak i předškoláci.
Zdokonalují tak svoji hrubou i jemnou motoriku, rozvíjejí své schopnosti
myšlení, dovednosti a celkově přijímají pohyb jako přirozenost a součást
života. Plnění úkolů děti velmi baví. Motivací je i lepení nálepek za splnění
dané aktivity. Sešitem provází zvířecí kamarádi. Můžeme se tak například
setkat s kobylkou Emilkou, se kterou děti trénují základní pohybové učení,
opička Hanička procvičuje obratnost a veverka Věruška učí děti novým
dovednostem. Na vše dohlíží maskot celého projektu, Sokolík Pepík, kterého
paní učitelky rády do cvičení zapojují.
Celý projekt jsme letošní školní rok zakončili návštěvou hradeckého TJ Sokola
na Pražském předměstí. Zúčastnily se i jiné školky z Hradce a okolí. Celý
program probíhal v duchu cestování po světě. Po přivítání a seznámení s
pravidly zde bylo pro děti připraveno šest stanovišť podle světadílů. U každého
z nich bylo konkrétní zvířátko, které děti znají z pracovních sešitů a při splnění
nejen pohybových úkolů děti získaly razítko ke konkrétní zemi do cestovního
pasu. Na závěr děti dostaly náležité odměny a rozloučily se sokolským
pozdravem ZDAR!

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

Renata Větrovcová, vedoucí učitelka MŠ Chlum

ANALÝZA ÚZEMÍ
Vzhledem k blížícímu se konci projektu
jsme
taktéž
provedli
aktualizaci
Analýzy území, ve které se promítly
významné momenty uplynulé doby
včetně pandemie a války na Ukrajině.
V
analýze
se
zmiňují
důležité
vzdělávací strategie na národní i
regionální
úrovni,
charakteristika
školství v území, index sociálního
vyloučení, zapojení cílových skupin do
projektu a důležitou součástí jsou
taktéž
aktualizované
agregované
popisy potřeb škol, kde jsou dopady
pandemie velmi znatelné.

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ
Děti
a
žáci
letos
opět
trénují
bezpečnost a dopravní situace na
mobilním hřišti, které putuje po území.
Dopoledne ho využívají žáci místní
mateřské a základní školy a odpoledne
je volně přístupné pro veřejnost.
Už jste zjišťovali, jestli bude stát hřiště
i ve vaší obci?
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