
 

 

MAP Železnobrodsko II, registrační číslo projektu:  
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009151 

 

 

Tisková zpráva MAS Achát z.s. 

Aktuality a práce projektu v období uzavírky vzdělávacích zařízení 

Již delší dobu jsou zavřené všechny školy, školky i vzdělávací zařízení na našem území.  

Nekonají se zájmové kroužky a mohlo by se zdát, že nemáme kde pomáhat. Opak je ale pravdou.  

Neustále pomáháme pedagogům s formou distanční výuky i lektorům, kteří vedou své kroužky 

distanční formou. Zaměřili jsme se v poslední době také více na fyzické i psychické zdraví všech, kterých 

se opatření týkají.  

Zveme pedagogy na různé webináře, jako například „Vzdělávání distančním způsobem v MŠ  

a spolupráce s rodiči“. Ve spolupráci s Fitgee pořádáme webinář „Fit Homeoffice: Jak sedět a vlastně  

se hýbat“ nebo jsme účastníky online webináře pro pedagogy MŠ a 1. stupně ZŠ na téma „Úžasné 

fyzikální pokusy“. Dne 29. 3. 2021 také proběhl webinář „Začít spolu“ pro pedagogy MŠ.  

 

Nezapomínáme ale ani na děti. Například kroužek 3D tisku ZŠ Pěnčín úspěšně pokračuje pod vedením 

pana Jana Tichého online. Záznamy z kroužku můžete najít na našich facebookových stránkách i na 

youtube.com. 

Na našem facebooku také najdete pozvánky na záznamy divadelních představení Divadla Kampa  

nebo Velikonoční výzvu o nejkrásnější velikonoční vajíčko z Železného Brodu.  

Snažíme se být co nejvíce aktivní alespoň online, když se s Vámi v této době nemůžeme setkávat 

osobně. Rádi bychom také tímto vyzvali všechny pedagogy, ale i rodiče našich žáčků z ORP Železný 

Brod, kteří by uvítali jakoukoliv formu podpory, ať už ve formě distanční výuky 

nebo jiné pomoci, aby se na nás obrátili se svými návrhy, které následně projednáme a pokusíme se 

zařídit další zajímavé webináře nebo kurzy dle Vašeho přání. Na našich webových stránkách také 

najdete užitečné odkazy na psychologickou pomoc pro děti a rodiče, na doučování a doporučení 

z MŠMT. Kontaktovat nás můžete na e-mailové adrese map-zeleznobrodsko@seznam.cz. 

 

A nakonec bychom Vás rádi informovali o jednom z velkých projektů, který je stále v běhu, a tím je 

výtvarná soutěž pořádaná MAS Achát z.s., ve spolupráci s MAP Železnobrodsko II, s názvem  

Fantazie s MASkou. 

Do soutěže se mohl zapojit každý žák nebo žákyně z ORP Železný Brod, jak z mateřských škol, tak z těch 

základních. Úkol byl jednoduchý - probudit svou fantazii a namalovat strašidlo, zvířátko, bytost či jinou 

postavu z Vašeho fantasy světa. Registrace obrázků probíhala od 1.3. do 30.4.2021 a my máme velkou 

radost z toho, kolik dětí se do soutěže zapojilo. Nyní až do 31.5.2021 probíhá online veřejné hlasování, 

kde i Vy můžete vybrat ten nejkrásnější obrázek a dát mu hlas.  

Veškeré informace o soutěži se dočtete opět na našem FB profilu facebook.com/MAPZeleznobrodsko, 

ale také na našich webových stránkách www.mas-achat.cz/map2  

a hlasovat můžete rovnou na webových stránkách samotné soutěže www.fantaziesmaskou.cz. 

 


