
17ČERVENOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ / DUBEN 2020

ROZVOJ VZDĚLÁVÁNÍ NA NÁCHODSKU

SPORT

Vážení příznivci volejbalu, s lítostí vám oznamujeme, že sou-
těže 2019/2020 pořádané ČVS byly k 16. 3. 2020 předčasně
ukončeny (nedohrála se poslední dvě kola). 
Ženy A tedy končí ve II. lize na prvním místě. 
O osudu dalších soutěžích sezony 2019/2020 se v této chvíli jedná
(stav k 16. 3.).
Jarní turnaj nadějí 2020, který se měl konat 28. – 29. března 2020,
se přesouvá na neurčito, termín dáme včas vědět.
Veškerá sportoviště momentálně zejí prázdnotou, ale věříme, že

v květnu se již na kurtech potkáme. 
Přejeme všem zdraví a co nejvíce sil. Spolu to zvládneme. 

Sledujte naše webové stránky, facebook a Instagram a vývěsku
ve městě, pozvánky na jednotlivé akce a informace z dění klubu
jsou průběžně zveřejňovány.
Také vychází pravidelný měsíční newsletter, ke kterému se mů-
žete přihlásit na našem webu. Nově zde najdete jeho archiv.

Volejbal Červený Kostelec

V době před vypuknutím korona pandemie se podařilo uspo-
řádat Minifestival mateřských škol působících na Náchodsku.
Potkali se zde ředitelky, pedagožky, asistenti i nepedagogičtí
pracovníci z 15 MŠ a sdíleli cenné zkušenosti dobré praxe, výu-
kové pomůcky a diagnostické nástroje školní zralosti. Dopole-
dní část programu byla určena pro zástupce škol a odpolední
část pro rodiče a všechny zájemce o vzdělávání dětí. 

V rámci odborného programu vystoupily Mgr. Simona Pekár-
ková a Ph.D. a Mgr. Martina Švandová, Ph.D. z pedagogicko-psy-
chologické poradny STEP, které seznámily ředitelky a učitelky
s novinkami v diagnostice školní zralosti. Dále proběhlo předsta-
vení ukázek hlasové průpravy Mgr. Martina Junga z Rétor Institutu.
Tematické přednášky završila Mgr. Bc. Linda Bártů s Mgr. Sylvou
Jančiovou ze Scio, které hovořily o rozvoji emoční inteligence
u předškolních dětí. V neposlední řadě byli všichni odborníci po
celý den k dispozici pro  individuální konzultace.

Odpoledne členky pracovní skupiny k rozvoji matematické gra-
motnosti MAP 2 představily metody a didaktické pomůcky při
práci s dětmi v předškolním věku. Zároveň si účastníci Minifesti-
valu mohli vyzkoušet rozličné pomůcky: digitální včelu Bee Bot,
MAMOKUK - Malá MObilní KUfříková Knihovna, mikroskop,
vermikompostér neboli žížaliště na domácí likvidaci bioodpadu,
malířský tobogán, Klokanův kufr a polytechnický koutek, kde si

děti
n a

brusce vyráběly z bezových prutů hůlky na vyťukávání rytmu. 
Minifestival rozšířily ukázky produktů společností Nakladatel-

ství Svojtka & Co. a Školní brašnička.cz. Všechny zúčastněné MŠ
se mohly prezentovat svými tvůrčími nápady a projekty ve školce
formou fotek ze svých akcí, výtvory a Power Pointovou prezen-
tací.

Děkujeme všem za spolupodílení se na tak výjimečné akci a za
vytvoření velmi milé atmosféry, která nás právě v této době obohatí
o rozličné možnosti, jak s dětmi pracovat na rozvíjení jejich do-
vedností v domácím prostředí.

Minifestival mateřských škol proběhl 27. února v sále Úřadu
městyse ve Velkém Poříčí a jeho odbornou garantkou byla Mgr.
Michaela Trejtnarová, ředitelka MŠ Havlíčkova Náchod.

Fotky z akce najdete na Facebooku: Rozvoj vzdělávání na Ná-
chodsku – MAP 2.

Akce byla pořádána Místní akční skupinou Stolové hory, z. s.
a Místní akční skupinou Mezi Úpou a Metují, z. s. v rámci Rozvoje
vzdělávání na Náchodsku - MAP 2 reg. č. CZ.02.3.68-
/0.0/0.0/17_047/0009163.

Ing. Anna Špačková a Mgr. Jana Vanišová, 
koordinátorky projektu MAP 2

Minifestival mateřských škol – zde se potkali zástupci 
mateřských škol působících na Náchodsku


