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Tisková zpráva č. 181121 

Mladí přírodovědci, druhý EDUpoint a nové čtenářské koutky 

I malý MAP umí udělat hodně muziky. 

Votice, 20. listopadu – Podzim v MAPu Votice, který patří k těm nejmenším v republice, ukazuje, že 

i ve skromných podmínkách lze dělat užitečnou práci pro rozvoj místních škol.  Představujeme 

několik novinek, které se ve spolupráci s místní knihovnou a učiteli podařilo zavést v místních 

školách a dalších vzdělávacích institucích. 

V každé z pěti škol sdružených v MAPu Votice vznikají čtenářské koutky, které jsou postupně 

vybavovány novými knihami. Koordinátorka čtenářské gramotnosti Eva Křížková jednotlivé školy 

objíždí a v rámci společné dílny žáky seznamuje s novými knihami. 

Rozběhl se i EDUpoint, debatní místo o tématech týkajících se vzdělávání. Ten první se konal v říjnu a 

byl věnován tomu, proč se současné školy proměňují. Při listopadovém setkání Miroslav Hřebecký 

z EDUin rodičům vysvětloval, podle čeho vybírat střední školu pro své dítě. 

Pracuje i dětský přírodovědný klub Oříšek. I on je zapojený do práce MAPu. Kromě jiného organizuje 

výukové programy pro mateřské školy Svět pod lupou, v jehož rámci si děti mohou vyzkoušet práci 

s mikroskopem a zjistit, jak bohatý život můžete pozorovat v pouhé kapce vody. 

 

        

Čtenářský koutek v Olbramovicích….                                a ve Vrchotových Janovicích  
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Dílna, při níž představujeme dětem nové knížky         Miroslav Hřebecký na debatě o výběru střední školy 

       

Program Svět pod lupou je určený pro mateřské školy. Co můžete vidět v obyčejné kapce vody. 

 

Viktor Liška, manažer MAP Votice, řekl: „Během podzimu jsme odstartovali hned několik aktivit. 

Kromě už systematicky pracující skupiny čtenářské gramotnosti, kde se scházejí učitelky našich 

základních škol, jsme ustanovili i skupinu pro matematickou gramotnost, kde si ujasňujeme, jaká 

témata by učitelky a učitelé chtěli řešit a jakou podporu by při své práci potřebovali. Začal pracovat i 

přírodovědný kroužek při středisku volného času Oříšek a ve spolupráci s místní knihovnou jsme 

uspořádali dvě setkání v EDUpointu, diskusním místu věnovaném vzdělávacím tématům. Větší zájem 

byl o setkání věnované výběru střední školy. Jako i v jiných MAPech se ukazuje, že nejobtížnější je 

právě navázat kontakt s rodičovskou veřejností. Oproti tomu je spolupráce s učiteli je výrazně snazší.“ 

 

Kontakty: 

Viktor Liška, manažer MAP Votice 
e-mail: viktor.liska@mikroregionvoticko.cz, mobil: 776 580 584 
 

Poznámky pro editory: 

 FB profil MAP Votice najdete ZDE. 

 Starší tiskové zprávy votického MAPu najdete ZDE.  

http://www.mikroregionvoticko.cz/
mailto:viktor.liska@mikroregionvoticko.cz
https://www.facebook.com/M%C3%ADstn%C3%AD-ak%C4%8Dn%C3%AD-pl%C3%A1n-rozvoje-vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD-ORP-Votice-223140748485624/?modal=admin_todo_tour
http://www.mikroregionvoticko.cz/index.php?page=pro-novinare
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 Práce MAP Votice se účastní ZŠ a MŠ Votice, ZŠ a MŠ Vrchotovy Janovice, ZŠ a MŠ 

Olbramovice, ZŠ a MŠ Miličín, ZŠ a MŠ Jankov, ZŠ Smetanova Votice, ZUŠ Votice a 

MŠ Ratměřice. Kromě základních, mateřských a uměleckých škol v rámci MAP spolupracují i 

neformální vzdělávací instituce YMCA, Oříšek a Jazyková škola Votice. 
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