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Pozvánka na on-line webinář pro učitele  

„Čtenářská pregramotnost v MŠ“ 

Aktivita IMAP č. 2.13 

Odborný lektor:  

Mgr. Štěpánka Maryšková – učitelka, lektorka, konzultantka; vede kurzy 

projektového vyučování, výtvarné techniky, artefiletiky, keramiky, 

jazykové pregramotnosti a gramotnosti, matematické pregramotnosti 

a přípravy asistentů pedagoga. Spoluzakladatelka, učitelka a vedoucí 

pracovník ZŠ a MŠ Meruzalka – Montessori školy v Jihlavě; 

absolventka PF UJEP Ústí nad Labem, učitelství pro 1. stupeň ZŠ 

a absolventka PF MUNI, Brno, výtvarná výchova pro 2. stupeň ZŠ, 

zaměření na artefiletiku; absolventka Psychoterapeutického výcviku – 

arteterapie – SUR. 

 
Termín:   ve středu 21. dubna 2021, 13:30 – 17:00 hod.  

a v pátek 23. dubna 2021, 14:30 – 18:00 hod. 

  

Webinář proběhne on-line ve dvou dnech. Odkaz na webinář včetně návodu k přihlášení 

v aplikaci Zoom obdržíte v předstihu 2 dní e-mailem. Potřebujete pouze počítač 

s internetovým připojením; výhodou je mikrofon a webová kamera.  

Vaše účast na semináři bude zajištěna zasláním vaší e-mailové adresy na e-mail: 

grohova@ms-radost.cz do 15. 4. 2021. 

 

Webinář je zaměřen na seznámení s pojmy, s vyučovacími metodami, které podporují 

čtenářské schopnosti. Účastníci získají podněty a praktické ukázky, shlédnou prezentaci, 

jednotlivá témata prodiskutují, vymění si názory a zkušenosti z praxe. Téma semináře bude 

podpořeno zkušenostmi z praxe lektorky a učitelky, která aktivně metody využívá při své 

výuce. 

Cílem semináře je poukázat na důležitost podchycení zájmu o knihu, informace, učení. 

Zvědomění známého a již slyšeného. Vyzkoušení si pomůcek a sdílení názorů a praxe.  
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Program:  

✓ Hra - jména 

✓ Zrakové vnímání, sluchové vnímání  

✓ Schopnost koncentrace, paměť, myšlení, řeč  

✓ Seznámení s vhodnými programy a pomůckami 

✓ Cvičení a hry zaměřené na rozvoj paměti a pozornosti 

✓ Cvičení a hry zaměřené na rozvoj myšlení 

✓ Cvičení zaměřené na rozvoj řeči a slovní zásoby 

✓ Dítě v předškolním věku a co mu prospívá 

✓ Co by dítě mělo zvládnout při vstupu do ZŠ 

✓ Dotazy 

✓ Diskuze 

 

Na setkání se těší za Tým MAP 
  

       
Mgr. Ivana Oralová 
ředitelka MŠ Grohova, Holešov  
 
 
Markéta Poláchová Kropáčková 

                    hlavní manažer projektu  
           


