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PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA A STIMULACE DÍTĚTE 

PŘEDŠKOLNÍHO A MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU 

 
 

Mikroregion Hustopečsko si Vás dovoluje pozvat k účasti na vzdělávacím kurzu, který 

poskytne základní východiska pro posouzení aktuálních schopností a dovedností dítěte 

ve všech potřebných oblastech, poskytne návazné informace o vývojových souvislostech 

a principu stimulace funkcí u dítěte ve věku od 3 do 7 let. 

 

Kurz vede Mgr. Jiřina Bednářová, speciální pedagog a autor řady 

metodických a didaktických materiálů pro práci s předškoláky 
 

Co je cílem vzdělávacího systému?  

Cílem vzdělávacího systému je prevence školního neúspěchu a maximální podpora vývoje 

dítěte propojením pedagogů mateřských a základních škol; zvýšení kvality vzdělávání a 

podpory dětí tak, aby byly efektivněji připraveny na vstup do školy a následně, aby stimulace 

plynule navazovala v mladším školním věku.   

   

Pro koho je kurz určen?  

Kurz je určen pro všechny mateřské a základní školy na území Mikroregionu Hustopečska a 

to konkrétně pro pedagogy, kteří pracují s dětmi předškolního a mladšího školního věku. 

 

Jak bude kurz probíhat? 

Aby bylo vzdělávání efektivní, je rozděleno na tři bloky. První blok se uskuteční na podzim 

2019 a následovat bude podzim 2020 a podzim 2021. Každý blok je rozdělen na tři dny a 

územně je vymezen pro oblast Hustopečska, Kloboucka, Velkopavlovicka a Velkoněmčicka. 

Snahou je, aby se vzdělávání mohli účastnit zástupci všech škol a aby se efektivně nastavila 

spolupráce mezi mateřskými a základními školami na území. Doporučujeme, aby se kurzů 

zúčastnili vždy stejní zástupci za školu.  
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TERMÍNY KURZŮ PRO OBLAST VELKOPAVLOVICKO  
(Bořetice, Brumovice, Kobylí, Němčičky, Velké Pavlovice, Vrbice) 

 

11. září, 22. října, 26. listopadu 

Příchod účastníků: 8:00-8:30 

Závěr: 16:00 

Místo konání: Hotel Amande, Hustopeče, Husova 8 

(občerstvení zajištěno) 
 

 

DALŠÍ INFORMACE EMAILEM NA info@maphustopecsko.cz.  

Počet míst je omezen. Pro každý stupeň (MŠ, ZŠ) jsou rezervována 

dvě místa.  
 

Kontaktní osoba: Mgr. Dominika Pudilová, +420 724 520 122  

 

Poznámky:  

- Veškeré náklady jsou hrazeny z projektu Místní akční plán vzdělávání pro SO 

ORP Hustopeče II.  

- Účastníci na závěr obdrží potvrzení o absolvování kurzu.  
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