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ZŠ, ZŠ speciální - přehled šablon MŠ - přehled šablon
Projektový den mimo školu: „Kulturně zážitkový 
den“ v Mariánských Lázních, dne 8. 10. 2019 
(prohlídka divadla a divadelní galerie, komentovaná 
prohlídka centra, spolupráce KIS Mariánské 
Lázně).

Projektový den mimo školu: „Sportovně 
zážitkový den“ v Mariánských Lázních dne 23. 6. 
2021 (Sport studio Sandow - zdravá pohybová 
aktivita, ukázka a zapojení do kruhového tréninku, 
seznámení se se sportovním náčiním, zdravá 
výživa, historie Sandowa). 

Projektový den mimo školu: „Zážitkový den 
v Hornickém muzeu“ v Plané dne 28. 6. 2021 
(komentovaná prohlídka muzea, hledání 
drahokamů, ukázka těžebních nástrojů a nářadí, 
zvuk sirény, prohlídka vytěžených hornin, 
omalovánky).

Profesní rozvoj pedagogů ZŠ prostřednictvím 
koučinku: 7. 11. 2019 - 11. 6. 2020

Profesní rozvoj pedagogů ZŠ speciální 
prostřednictvím koučinku: 14. 11. 2019 - 24. 6. 
2020

Profesní rozvoj pedagogů MŠ prostřednictvím 
koučinku: 21. 11. 2019 - 15. 6. 2020

Tandemová výuka ZŠ speciální: 9. 9. 2021 - 20. 
1. 2022

-

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním 
neúspěchem: 1. 10. 2021 - 28. 2. 2022

-

Odborně zaměřená tematická setkávání a 
spolupráce s rodiči žáků ZŠ: „Vývoj a podpora 
řeči“ (výslovnost, slovní zásoba, schopnost 
komunikovat, rozvoj motoriky mluvidel, spolupráce 
se speciálním pedagogem - logopedem), 2. 2. 2022 
- 25. 2. 2022.

Odborně zaměřená tematická setkávání a 
spolupráce s rodiči dětí MŠ: „Řeč dítěte - vývoj a 
jeho podpora“ (výslovnost, slovní zásoba, 
schopnost komunikovat, rozvoj motoriky mluvidel, 
spolupráce se speciálním pedagogem - logopedem), 
25. 10. 2021 - 9. 2. 2022.

Projektový den ve škole: „Ekologické hrátky“ (Jak 
se mají zvířátka v zimě, Se skřítkem Mrazílkem do 
lesa i na louku, spolupráce s Ekologickou výchovou 
a entomologickým výzkumem Tři Sekery, 
Mariánské Lázně), dne 15. 2. 2022.

Projektový den ve škole: „Keramika s Alenkou“ 
(spolupráce s DDM Mraveniště Tachov, vyrábění 
keramického výrobku - slunce, sova), dne 11. 1. 
2022 a 15. 2. 2022.

Komunitně osvětové setkávání: „Zážitkový jarní 
workshop“ (spolupráce mezi žáky, rodiči, pedagogy 
školy a DDM Mraveniště Tachov, vyrobení 
velikonoční dekorace), dne 23. 2. 2022.

Komunitně osvětové setkávání: „Zážitková 
Jízdárna“ v Tachově (spolupráce mezi dětmi, rodiči, 
pedagogy MŠ a MěKS Tachov), dne 30. 11. 2021.

Komunitně osvětové setkávání: „Setkání 
v Městské knihovně Tachov“ (spolupráce mezi 
dětmi, rodiči, pedagogy MŠ a knihovnou), dne 22. 
2. 2022.

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů 
ZŠ: zapojení pedagogů do seminářů v rámci DVPP, 
zaměření na jazykové vzdělávání - anglický jazyk.

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů 
MŠ: zapojení pedagogů do seminářů v rámci 
DVPP, zaměření na rozvoj čtenářské 
pregramotnosti.


