Zahájení realizace rok 2018
POPIS CÍLE

Aktivita

Cílem je posilovat funkční gramotnosti dětí a žáků, a to zejména
čtenářské a matematické. Za tím účelem budou pedagogové vybaveni
takovými profesními dovednostmi, aby dokázali účinně rozvíjet u dětí a
žáků matematickou a čtenářskou gramotnost.
1.2.1. Sdílení dobré praxe s rozvojem gramotností u dětí a žáků

CÍL AKTIVITY
Propojit pedagogy zabývající se rozvojem čtenářské a matematické gramotnosti, vzájemně se od
sebe učit a sdílet příklady dobré praxe.
Přínos: motivace pro zapojené pedagogy, sborník nových materiálů, posilování kompetencí
pedagogů k výuce gramotností, přenos osvědčených postupů do jednotlivých škol.
POPIS AKTIVITY (činnosti, jednotlivé kroky)
Vytvořit 2 metodické skupiny, které budou připravovat workshopy pro pedagogy. Vzájemným
učením budou vznikat nové podněty a metody do výuky.
Dílčí aktivity:
- workshopy s konkrétním zaměřením (např. kritické myšlení, čtenářské dílny, čtenářské
deníky a portfolia, apod.)
- pilotní ověření vzájemné hospitace, která vyplynou z workshopů
- tvorba a sdílení metodických materiálů (např. metodou vzájemné hospitace, vzdálené
hospitace prostřednictvím videozáznamu, apod.)
- spolupráce na tvorbě metodických materiálů
- pro rok 2019: čtenářská gramotnost (Diana Kotová) – 3 otevřené workshopy
matematická gramotnost: vytipovat témata (varianta přizvání odborníka, ve spolupráci
s rodiči).
ÚZEMÍ DOPADU
ŠKOLY ZAPOJENÉ DO SPOLUPRÁCE
ORP
ZŠ a MŠ

ODPOVĚDNÁ OSOBA
Diana Kotová

OSTATNÍ PARTNEŘI (osoby/instituce)
Knihovny

ČASOVÝ PLÁN REALIZACE
2018-20
FINANČNÍ NÁKLADY
Kopírování, pronájem, finance na vedení
skupiny; cca 50 tis. Kč/rok
POZNÁMKY

ZDROJE FINANCOVÁNÍ
MAP2, MAP implementace, výzvy OP VVV

Realizace v rámci MAP II
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POPIS CÍLE

Aktivita

Cílem je podporovat pedagogickou a osobnostní integritu učitelů a zvýšit
jejich odbornou připravenost na vzdělávání dětí a žáků podle
osvědčených pedagogických přístupů. Zlepšit spolupráci mezi učiteli,
umožnit vzájemnou výměnu zkušeností (např. prostřednictvím oborových
setkávání), spolupráci s dalšími odborníky a lektory dle zájmů a potřeb
pedagogů v regionu.
1.3.1 Nabídka různorodých vzdělávacích aktivit pro učitele podle
aktuálních potřeb v ORP

CÍL AKTIVITY
Nejprve propojit učitele oboru chemie a fyzika, vznikne oborová skupina s cílem sdílení zkušeností
a popularizací těchto oborů mezi dětmi (např. téma bezpečné pokusy, apod.).

POPIS AKTIVITY (činnosti, jednotlivé kroky)
- Průběžně zjišťovat zájem o obor chemie a fyzika mezi místními pedagogy
- Organizační zajišťování vzdělávacích akcí pro pedagogy v ORP
- Zorganizovat setkání učitelů s lektory
- Vznik nebo zajištění nových učebních materiálů.
ÚZEMÍ DOPADU
ORP

ŠKOLY ZAPOJENÉ DO SPOLUPRÁCE
Všechny školy, které mají 2. stupeň

ODPOVĚDNÁ OSOBA
Jan Flídr

OSTATNÍ PARTNEŘI (osoby/instituce)
Oslovit firmy pro odpovědnostní projekty

ČASOVÝ PLÁN REALIZACE
2018-20
FINANČNÍ NÁKLADY
ZDROJE FINANCOVÁNÍ
V řádu desetitisíců Kč: na lektory, pomůcky pro
MAP 2
pilotáže, pronájem, vybavení; cca 100 tis. Kč/rok MAP Implementace
Sponzoring a CSR firem, samosprávy
POZNÁMKY
Výhledově se tato aktivita může uplatnit také ve výuce dalších předmětů – ČJ / Mat. / AJ

Realizace v rámci MAP II a Implementace
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POPIS CÍLE

Aktivita

Cílem je vybavit pedagogy dovednostmi pro naplňování individuálních
potřeb každého dítěte a žáka při naplňování jeho vzdělávacího potenciálu
a dosahování maximálního úspěchu. Zajistit bezpečné, ničím neohrožující,
podnětné prostředí pro všechny žáky (i dospělé). Cíle bude dosaženo
vzděláváním a rozvojem spolupráce pedagogů a specialistů při vzdělávání
dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
1.4.1 Posilování odbornosti ve specifických rolích třídního učitele,
asistenta, odborných pracovníků školských poradenských zařízení, rozvoj
týmové spolupráce pedagogů ve škole, tandemové spolupráce učitel –
asistent – chůva apod.

CÍL AKTIVITY
Posílit dovednosti pedagogů pro naplňování individuálních potřeb žáků skrze specifické workshopy
pro třídní učitele (plánování-realizace-vyhodnocení-další plánování).

POPIS AKTIVITY (činnosti, jednotlivé kroky)
Min. 1 x za rok workshop třídních učitelů (popř. asistentů) na 1. i 2. stupni ZŠ (říjen – listopad 2018)
na téma třídnické hodiny (např. komunitní kruhy), vedení třídních schůzek, sebehodnocení žáků,
efektivní práce ve skupinách (max. 1 – pauza na aplikaci ve výuce - 1 den). A vyhodnocení
uskutečněných školení a naplánování dalšího vzdělávání.
ÚZEMÍ DOPADU
ORP

ŠKOLY ZAPOJENÉ DO SPOLUPRÁCE
všechny ZŠ v ORP

ODPOVĚDNÁ OSOBA
Eva Robková

OSTATNÍ PARTNEŘI (osoby/instituce)
Pomáháme školám k úspěchu, o. p. s.

ČASOVÝ PLÁN REALIZACE
2018-20
FINANČNÍ NÁKLADY
Lektorné, pronájem; cca 20 tis. Kč/rok

ZDROJE FINANCOVÁNÍ
MAP2
MAP implementace, popř. šablony škol

POZNÁMKY

Realizace v rámci Implementace
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POPIS CÍLE

Aktivita

Cílem je vybavit pedagogy dovednostmi pro naplňování individuálních
potřeb každého dítěte a žáka při naplňování jeho vzdělávacího potenciálu
a dosahování maximálního úspěchu. Zajistit bezpečné, ničím neohrožující,
podnětné prostředí pro všechny žáky (i dospělé). Cíle bude dosaženo
vzděláváním a rozvojem spolupráce pedagogů a specialistů při vzdělávání
dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
1.4.2 Získávání a sdílení zkušeností se vzděláváním specifických cílových
skupin dětí a žáků (např. s nadanými dětmi a žáky, dvouletými dětmi v
MŠ, děti s odlišným mateřským jazykem, specifickými poruchami učení a
chování atd.) a prací s heterogenní třídou

CÍL AKTIVITY
Získávání a sdílení zkušeností se vzděláváním specifických cílových skupin dětí a žáků (např. s
nadanými dětmi a žáky, dvouletými dětmi v MŠ, děti s odlišným mateřským jazykem, specifickými
poruchami učení a chování atd.) a prací s heterogenní třídou.
POPIS AKTIVITY (činnosti, jednotlivé kroky)
Uplatnění poznatků získaných formou hospitace či návštěvy ve třídě přímo v praxi.
Podchycení místních studentů pedagogických škol s nabídkou praxe v MŠ.
Výměna zkušeností v oblasti práce s dětmi v heterogenní skupině.
Konkrétně:
- hospitace s výměnou zkušeností,
- navázaná spolupráce praxe u dvouletých dětí,
- spolupráce místních MŠ - workshopy ke konkrétním tématům.
ÚZEMÍ DOPADU
ŠKOLY ZAPOJENÉ DO SPOLUPRÁCE
ORP
všechny MŠ v ORP

ODPOVĚDNÁ OSOBA
Dagmar Anschlagová

OSTATNÍ PARTNEŘI (osoby/instituce)
Gymnázium a střední pedagogická škola Nová
Paka

ČASOVÝ PLÁN REALIZACE
2018-20
FINANČNÍ NÁKLADY
50 tis. Kč/rok

ZDROJE FINANCOVÁNÍ
MAP 2
MAP implementace

POZNÁMKY

Realizace v rámci MAP II
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POPIS CÍLE

Aktivita

Cílem je vybavit pedagogy dovednostmi pro naplňování individuálních
potřeb každého dítěte a žáka při naplňování jeho vzdělávacího potenciálu
a dosahování maximálního úspěchu. Zajistit bezpečné, ničím neohrožující,
podnětné prostředí pro všechny žáky (i dospělé). Cíle bude dosaženo
vzděláváním a rozvojem spolupráce pedagogů a specialistů při vzdělávání
dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
1.4.3 Sdílení zkušeností a DVPP v oblasti pedagogické diagnostiky a
pedagogické podpory u dětí a žáků na úrovni 1. stupně podpůrných
opatření

CÍL AKTIVITY
Sdílení zkušeností a DVPP v oblasti pedagogické diagnostiky a pedagogické podpory u dětí a žáků
na úrovni 1. stupně podpůrných opatření.

POPIS AKTIVITY (činnosti, jednotlivé kroky)
Vytvoření metodické skupiny pracovníků školských poradenských zařízení v oblasti (výchovní
poradci a školní psycholog, vedoucí asistentů) a sdílení zkušení a naplánování DVPP v území.

ÚZEMÍ DOPADU
ORP

ŠKOLY ZAPOJENÉ DO SPOLUPRÁCE
všechny ZŠ, popř. MŠ v ORP

ODPOVĚDNÁ OSOBA
Alena Čiháková

OSTATNÍ PARTNEŘI (osoby/instituce)
Pedagogicko-psychologická poradna, SPC

ČASOVÝ PLÁN REALIZACE
2018-20
FINANČNÍ NÁKLADY
100 tis. Kč/rok

ZDROJE FINANCOVÁNÍ
MAP2 implementace (metodická podpora)
(DVPP šablony)

POZNÁMKY

Realizace v rámci MAP II
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POPIS CÍLE

Aktivita

Cílem je zlepšit komunikaci a spolupráci mezi školami v celém území
Královédvorska, a to i přes přirozeně konkurenční prostředí. Dobrá
spolupráce zlepší koordinaci při rozvoji a dostupnosti kvalitního
vzdělávání, sdílení dobrých praxí a reakceschopnosti vzdělávací soustavy
na aktuální i budoucí potřeby dětí. Cíle bude dosaženo vytvořením
funkční platformy pro spolupráci a jejím organizováním.
2.1.1 Zřízení a organizace koordinační skupiny (koordinátoři z řad škol +
zástupce zřizovatele/ů)

CÍL AKTIVITY
Zřízení koordinační skupiny vedení škol v ORP (popř. i zřizovatelů v případě potřeby).
KS se setkává (min 2x za rok) za účelem:
 identifikování potřeb škol a zřizovatelů v oblasti spolupráce,
 informování o aktivitách ve školách,
 spolupráce učitelů napříč školami (primárně se zaměřit na aktivity, které učitele chtějí a
potřebují řešit, oslovovat inspirativní pedagogy – předávání osvědčených metod, ukázkové
hodiny), podněcování spolupráce učitelů mezi školami k řešení konkrétních potřeb.
POPIS AKTIVITY (činnosti, jednotlivé kroky)
Koordinační skupina řeší aktuální potřeby škol v ORP a organizují formální setkání skupiny učitelů za
účelem sdílení zkušeností, řešení problémů. Z tohoto setkání vznikne zpětná vazba pro koordinační
skupinu. Dále řeší akce, které školy organizují pro své žáky a rodiče, ať už formou aktivity spolupráce
nebo aktivity škol.
ÚZEMÍ DOPADU
ORP

ŠKOLY ZAPOJENÉ DO SPOLUPRÁCE
Školy v ORP

ODPOVĚDNÁ OSOBA
Radan Černý, Stanislava Vojtíšková

OSTATNÍ PARTNEŘI (osoby/instituce)
Zřizovatelé obcí v rámci ORP

ČASOVÝ PLÁN REALIZACE
2018-20
FINANČNÍ NÁKLADY
20 tis. Kč/rok (pronájem sálu, drobné
občerstvení, služby)
POZNÁMKY

ZDROJE FINANCOVÁNÍ
MAP2
MAP Implementace

Realizace v rámci MAP II
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POPIS CÍLE

Aktivita

Cílem je posilovat spolupráci mezi školami a pedagogy, výměnu dobrých
praxí, metod práce a nových metodik a poznatků, společné vzdělávání, a
to zejména neformální. Učitelé si budou přirozeně vyměňovat poznatky a
informace, a to zejm. oborové. Cíle bude dosaženo skrze posilování
neformálních způsobů spolupráce, vytvořením platforem i jednotlivých
akcí spolupráce mezi školami a pedagogy.
2.2.1 Setkání pedagogů v ORP

CÍL AKTIVITY
Sdružit učitele jednoho oboru v rámci ORP (poznání oborových kolegů – přirozená výměna
zkušeností, řešení potřeb,…), tak aby se formálně i neformálně setkávali.
Podpořit akce vzešlé z iniciativy učitelů.
Snížení rivality v konkurenčním prostředí škol v rámci ORP.
POPIS AKTIVITY (činnosti, jednotlivé kroky)
Vzájemné poznávaní účastníků setkání z řad zaměstnanců škol a školských zařízení a zástupců
zřizovatele v ORP. Setkání vzniká spontánně na bázi dobrovolnosti. Koordinační skupina (viz aktivita
2.1.1 vytváří podmínky).
V průběhu setkávání dochází mezi účastníky k neformální diskuzi nad ŠVP, metodami, známkováním,
soutěžemi, nabízí se i setkání vých. poradců atd.; vyhodnocuje podněty, návrhy a následně je
realizuje (společné školení, akce pro děti MŠ a žáky ZŠ. (iniciuje Koordinační skupina, viz cíl 1).
ÚZEMÍ DOPADU
ŠKOLY ZAPOJENÉ DO SPOLUPRÁCE
ORP
ZŠ v ORP

ODPOVĚDNÁ OSOBA
Vratislav Kacetl, Stanislav Ježek

OSTATNÍ PARTNEŘI (osoby/instituce)
Zřizovatelé, střední školy, MŠ

ČASOVÝ PLÁN REALIZACE
2018-20
FINANČNÍ NÁKLADY
20 tis. Kč (pronájem sálu, drobné občerstvení,
služby)
POZNÁMKY

ZDROJE FINANCOVÁNÍ
MAP implementace

Realizace v rámci MAP II
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POPIS CÍLE

Aktivita

Cílem je zlepšit komunikaci a spolupráci mezi školami v celém území
Královédvorska, a to i přes přirozeně konkurenční prostředí. Dobrá
spolupráce zlepší koordinaci při rozvoji a dostupnosti kvalitního
vzdělávání, sdílení dobrých praxí a reakceschopnosti vzdělávací soustavy
na aktuální i budoucí potřeby dětí. Cíle bude dosaženo vytvořením
funkční platformy pro spolupráci a jejím organizováním.
2.3.1 Zmapovat současný stav spolupráce MŠ – ZŠ - SŠ

CÍL AKTIVITY
Vyřešit problémy při přestupu (mezi stupni, školami) a zajistit přenos informací o potřebách a
aplikovaných opatření u dětí/žáků/studentů.

POPIS AKTIVITY (činnosti, jednotlivé kroky)
Vytvoření dotazníku a následné vyhodnocení (popis současné spolupráce jednotlivých stupňů škol)
- odpovědné osoby.
Předání výsledků všem školám v ORP za účelem sběru námětů pro zlepšení.
Vyhodnocení námětů.
Organizace setkání ke zlepšení spolupráce při přestupu mezi školami.
ÚZEMÍ DOPADU
ŠKOLY ZAPOJENÉ DO SPOLUPRÁCE
ORP
Všechny MŠ, ZŠ, SŠ v ORP

ODPOVĚDNÁ OSOBA
Miluše Senetová, Jitka Punnerová

OSTATNÍ PARTNEŘI (osoby/instituce)

ČASOVÝ PLÁN REALIZACE
2018-20
FINANČNÍ NÁKLADY
Náklady na dotazníkové šetření, organizace
setkání (cca 50 tis. Kč/rok)
POZNÁMKY

ZDROJE FINANCOVÁNÍ
MAP implementace

Realizace v rámci MAP II a Implementace
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POPIS CÍLE

Aktivita

Cílem je posilovat vztah obyvatel regionu k prostoru a k místu, kde žijí.
Zvyšovat povědomí o historii území a zapojovat je do aktuálního dění a
plánování jeho dalšího rozvoje. Cíle bude dosaženo mj. mezigeneračním
předáváním zkušeností a spoluprací škol při prezentaci a poznávání
regionu.
3.1.1 Vytvářet didaktické portfolio o Královédvorsku a prosazovat jeho
využívání ve výuce
- Zmapování stávajících materiálů používaných ve školách
- Příprava struktury nového materiálu
- Tvorba a distribuce (i datové úložiště)

CÍL AKTIVITY
Cílem je zakomponovat regionální témata do výuky a vznikne pro místní pedagogy dostupný a
ucelený učební materiál pro žáky o Královédvorsku, který bude možné využít napříč výukou a bude
naplňovat průřezová témata ve výuce. Vznikne tak didaktický materiál pro pedagogy.
Výstupem bude zvýšení atraktivity učiva, posilování povědomí o regionu, zvyšování hrdosti ve
vztahu k regionu, poučení o historii regionu, poznávání rozmanitostí regionu, posilování
občanských kompetencí.
POPIS AKTIVITY (činnosti, jednotlivé kroky)
- dotazník, garant osloví školy a pedagogy, zjistí, co aktuálně v tomto tématu realizují, co k tomu dále
potřebují, jakým způsobem se hodlají v regionálních tématech rozvíjet
- vznik pracovní skupiny.
- zjistit, nakolik mají tuto aktivitu zapojenu do ŠVP a jakou hodinovou dotaci tomu věnují, sběr
didaktických a výukových materiálů.
- sběr a sdílení.
- tvorba porfólia a sdíleného úložiště.
ÚZEMÍ DOPADU
ŠKOLY ZAPOJENÉ DO SPOLUPRÁCE
ORP
Všechny školy v ORP

ODPOVĚDNÁ OSOBA
Sofia Hladíková, Emil Kudrnovský, Ilona
Petráčová

OSTATNÍ PARTNEŘI (osoby/instituce)
Muzea, kronikáři, místní spolky

ČASOVÝ PLÁN REALIZACE
2018-20
FINANČNÍ NÁKLADY
Náklady na úložiště a jeho správu (cca 50 tis.
Kč/rok)
POZNÁMKY

ZDROJE FINANCOVÁNÍ
MAP Implementace

Realizace v rámci Implementace
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POPIS CÍLE

Aktivita

Cílem je posilovat vztah obyvatel regionu k prostoru k místu, kde žijí.
Zvyšovat povědomí o historii území a zapojovat je do aktuálního dění a
plánování jeho dalšího rozvoje. Cíle bude dosaženo mj. mezigeneračním
předáváním zkušeností a spoluprací škol při prezentaci a poznávání
regionu.
3.1.2 Spolupráce škol při prezentaci a poznávání regionu

CÍL AKTIVITY
Motivovat školy k vzájemné spolupráci při projektových dnech a projektových aktivitách.

POPIS AKTIVITY (činnosti, jednotlivé kroky)
- exkurze mezi školami
- místní akce, projekty
- Sdílení praxe jednotlivých škol. Návštěvy jednotlivých tříd a pedagogů
Žáci školy připraví projekt presentace území/okolí a v projektovém dni pozvou vybrané třídy
vybraných škol k interaktivní prezentaci (aktivita rotuje mezi školami).
ÚZEMÍ DOPADU
ŠKOLY ZAPOJENÉ DO SPOLUPRÁCE
ORP
Školy dle zájmu.

ODPOVĚDNÁ OSOBA
Sofia Hladíková, Nancy Engelen, Iva Pešťáková

OSTATNÍ PARTNEŘI (osoby/instituce)
Organizace v území, spolky.

ČASOVÝ PLÁN REALIZACE
2018-20
FINANČNÍ NÁKLADY
Cca 10 tis. Kč/projektový den

ZDROJE FINANCOVÁNÍ
MAP implementace

POZNÁMKY

Realizace v rámci Implementace
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POPIS CÍLE

Aktivita

Cílem je posilovat vztah obyvatel regionu k prostoru a k místu, kde žijí.
Zvyšovat povědomí o historii území a zapojovat je do aktuálního dění a
plánování jeho dalšího rozvoje. Cíle bude dosaženo mj. mezigeneračním
předáváním zkušeností a spoluprací škol při prezentaci a poznávání
regionu.
3.1.5 Motivace žáků do 15 let vzdělávat se v polytechnických oborech a
oborech, které rozvíjí jejich podnikavost

CÍL AKTIVITY
Vytvořit zázemí pro výuku polytechnických oborů.

POPIS AKTIVITY (činnosti, jednotlivé kroky)
Zmapování stávající nabídky a poptávky.
Vybudovat společné polytechnické centrum a zahradu, které budou využívat školy společně.
1) Sběr podnětů a potřeb pro rozvoj vzdělávání v polytechnických oborech (se zapojením
podnikatelů),
2) Stanovení parametrů pro zaměření polytechnického centra,
3) Využití polytechnického centra školami, implementace do ŠVP škol.
ÚZEMÍ DOPADU
ŠKOLY ZAPOJENÉ DO SPOLUPRÁCE
ORP
Školy z ORP

ODPOVĚDNÁ OSOBA
Emil Kudrnovský

OSTATNÍ PARTNEŘI (osoby/instituce)
Řemeslníci – aktivní občané (zahradníci,
truhláři…)
Město a organizace zřizované městem.

ČASOVÝ PLÁN REALIZACE
2018-20
FINANČNÍ NÁKLADY
Vybudování centra – investice, provoz centra
Ve fázi plánování cca 100 tis. Kč
POZNÁMKY

ZDROJE FINANCOVÁNÍ
IROP (?), CSR firem

Realizace v rámci Implementace
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POPIS CÍLE

Aktivita

Cílem je posílit pozitivní hodnoty u dětí, implementovat je do vzdělávání
a učinit z nich průřezovou součást vzdělávacího procesu. Součástí
posilování hodnot je i důraz na spolupráci a aktivitu, a to jak ve škole, tak
mezi školou, učiteli a rodiči. Cíle bude dosaženou skrze zavádění
vhodných aktivit a metod do výuky, ale také účinnou podporou
spolupráce mezi školou a rodinou. A také skrze učení dětí zodpovědnosti
a toleranci – k rodině, státu a ke krajině.
3.2.1
Spolupráce s domovy seniorů, pečovatelskou službou
- mezigenerační spolupráce

CÍL AKTIVITY
Zajistit fungující mezigenerační spolupráci mezi žáky a seniory, aby inspirativní osobnosti z řad
starších spoluobčanů předávali žákům své zkušenosti a zároveň žáci byli prospěšní a pomáhali
seniorům při naplňování jejich potřeb.
POPIS AKTIVITY (činnosti, jednotlivé kroky)
Tematické návštěvy seniorů ve výuce a naopak návštěvy žáků u seniorů, ať již v organizacích či
zařízeních.
Vydefinování efektivní koordinace a spolupráce.
ÚZEMÍ DOPADU
ORP

ŠKOLY ZAPOJENÉ DO SPOLUPRÁCE
Školy ORP dle zájmu

ODPOVĚDNÁ OSOBA
Iva Pešťáková, Nancy Engelen, Kateřina Litošová

OSTATNÍ PARTNEŘI (osoby/instituce)
Senioři - jednotlivci, organizace, spolky, zařízení.

ČASOVÝ PLÁN REALIZACE
2018-20
FINANČNÍ NÁKLADY
Odměna pro koordinátora (max. 50 tis. Kč
ročně)
POZNÁMKY

ZDROJE FINANCOVÁNÍ
Obce, nadace

Realizace v rámci Implementace
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POPIS CÍLE

Cílem je zapojit veřejnost (zejména rodiče) do vzdělávání dětí a co nejvíce
tím usnadnit spolupráci pedagogů s rodinami a tím i zefektivnit
naplňování individuálních potřeb dětí při výchově a vzdělávání. Cíle bude
dosaženo zejména zavedením a zintenzivněním komunikace mezi školami
a rodiči, ale také pravidelnou prezentací škol na veřejnosti.

Aktivita

4.1.1
Komunikace škola, veřejnost
- Semináře pro rodiče, pedagogy a veřejnost.
- Příprava workshopů na daná témata
- Prezentace na internetu (sociální sítě)
- Oficiální webová prezentace, Komunikace s médii

CÍL AKTIVITY
Hledání a nastavení ideální komunikace mezi učiteli a rodiči a školou a veřejností.
POPIS AKTIVITY (činnosti, jednotlivé kroky)
Ověření a zavedení vhodných pravidelných (vč. elektronických) i jednorázových komunikačních
kanálů mezi učiteli a rodiči/školou a veřejností.
Realizace seminářů a workshopů pro učitele a ředitele k metodám komunikace s rodiči a veřejností.
Předávání zkušeností jednotlivých škol (ohledně komunikace s rodiči i veřejností) - společná sezení
zástupců škol.
Spolupráce s místními médii (školení na téma prezentace v médiích, PR nástroje).
ÚZEMÍ DOPADU

ŠKOLY ZAPOJENÉ DO SPOLUPRÁCE

ORP

MŠ a ZŠ

ODPOVĚDNÁ OSOBA

OSTATNÍ PARTNEŘI (osoby/instituce)

Šárka Šantrochová, Kateřina Sekyrková, Kateřina místní média
Veselá
ČASOVÝ PLÁN REALIZACE
2018-20
FINANČNÍ NÁKLADY

ZDROJE FINANCOVÁNÍ

50 tisíc Kč/rok

MAP 2
MAP implementace

POZNÁMKY
Každoročně pravidelné neformální setkávání ředitelů MŠ a vedoucích učitelů

Realizace v rámci MAP II
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POPIS CÍLE

Cílem je zpřístupnit školám a pedagogům takové metody výuky, které jim
umožní přirozeně reagovat na individuální potřeby dětí ve škole. Cíle bude
dosaženo také skrze podporu kompetencí učitelů a vzájemnou výměnu a
sdílení poznatků mezi učiteli.

Aktivita

4.2.1
Gramotnosti
- databáze výukových možností a materiálů
příprava konkrétních odkazů na pracovní materiály, pracovní listy, metody
práce

CÍL AKTIVITY
Zajištění metodických materiálů pro pedagogy.
Shromažďování existujících odkazů na materiály vhodné pro výuku (pracovní listy, metody výuky)
pro školské pracovníky i rodiče.
POPIS AKTIVITY (činnosti, jednotlivé kroky)
Zmapování existujících webových portálů s odkazy na pracovní listy pro jednotlivé předměty, příklady
různých metod práce v hodinách.
Vytvoření dvou složek dostupných na webovém portálu/úložišti s odkazy na pracovní listy pro
jednotlivé předměty, příklady různých metod práce v hodinách.
Sdílené prostředí, výměna informací a zkušeností mezi učiteli, diskusní fórum učitelů.
ÚZEMÍ DOPADU

ŠKOLY ZAPOJENÉ DO SPOLUPRÁCE

ORP

ZŠ a MŠ

ODPOVĚDNÁ OSOBA

OSTATNÍ PARTNEŘI (osoby/instituce)

Ivana Mrštíková, Marcela Pospíšilová

pedagogické fakulty
rodiče
pedagogové

ČASOVÝ PLÁN REALIZACE
2018-20
FINANČNÍ NÁKLADY

ZDROJE FINANCOVÁNÍ

Vytvoření portálu a upload informací – cca 200
tis. Kč, udržitelný provoz – cca 30 tis. Kč/rok

MAP implementace
Udržitelnost po roce 2020 – obce?

POZNÁMKY
dlouhodobý projekt
dotaz pro učitele na jejich zdroj výukových materiálů
postupný sběr nalezených zdrojů

Realizace v rámci MAP II
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POPIS CÍLE

Cílem je snížit školní neúspěšnost u dětí a zpřístupnit dětem ohroženým
školním neúspěchem takovou podporu při vzdělávání, která jim pomůže
neúspěchu předcházet, popř. jej bude řešit. Cíle bude dosaženo mj.
rozšířením povědomí u veřejnosti o nabídce a službách k podpoře dětí
ohrožených školním neúspěchem, a také samotným rozšiřováním těchto
služeb tak, aby byly dostupné pro děti ve všech školách v regionu.

Aktivita

4.3.1 Spolupráce s ŠPP, ŠPZ, OSPOD, sociálními službami - opakovaná
setkání se zástupci OSPOD na všech stupních škol
- zmapování a prezentace sociálních služeb pro školy)

CÍL AKTIVITY
Zvýšení spolupráce OSPOD, poskytovatelů sociálních služeb a škol k předcházení i řešení školní
neúspěšnosti dětí.
Zvýšení informovanosti o nabídce sociálních služeb v regionu při spolupráci se školami při řešení
náročných situací při výchově a vzdělávání dětí.
POPIS AKTIVITY (činnosti, jednotlivé kroky)
Pololetní setkání výchovných poradců, psychologů, pracovníků OSPOD a NNO – kazuistické semináře
k řešení náročných situací dětí v kontextu školy a rodiny při využití spolupráce škol/OSPOD/NNO. Na
modelových klientských příkladech se vyjasní také kompetence jednotlivých aktérů při spolupráci.
Cílená propagace služeb NZDM směrem k dětem a SAS směrem k učitelům v případech indikace
problémů dítěte v rodině.
ÚZEMÍ DOPADU

ŠKOLY ZAPOJENÉ DO SPOLUPRÁCE

ORP

ZŠ a MŠ

ODPOVĚDNÁ OSOBA

OSTATNÍ PARTNEŘI (osoby/instituce)

Dagmar Motalová, Kateřina Hojná, Šárka
Šantrochová

OSPOD
Farní charita
RIAPS

ČASOVÝ PLÁN REALIZACE
2018-20
FINANČNÍ NÁKLADY

ZDROJE FINANCOVÁNÍ

4 000 Kč/rok

MAP implementace

POZNÁMKY

Realizace v rámci MAP II a Implementace
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POPIS CÍLE

Cílem je snížit školní neúspěšnost u dětí a zpřístupnit dětem ohroženým
školním neúspěchem takovou podporu při vzdělávání, která jim pomůže
neúspěchu předcházet, popř. jej bude řešit. Cíle bude dosaženo mj.
rozšířením povědomí u veřejnosti o nabídce a službách k podpoře dětí
ohrožených školním neúspěchem, a také samotným rozšiřováním těchto
služeb tak, aby byly dostupné pro děti ve všech školách v regionu.

Aktivita

4.3.2
Individualizovaná podpora dětí ohrožených školním neúspěchem –
- návaznost psychiatrické a psychoter. péče – nedostatečná kapacita
- předávání zkušeností mezi asistenty
- budování vztahu mezi učitelem a asistentem
- podpora práce s nadanými žáky, diagnostika nadání.

CÍL AKTIVITY
Udržitelnost a rozvoj center kolegiální podpory.
Akcent na kvalitu v individuálních žákovských plánech.
Pravidelná setkání specialistů (školní poradenská pracoviště) na školách v regionu.
POPIS AKTIVITY (činnosti, jednotlivé kroky)
Rozšíření a zavedení center kolegiální podpory v rámci ORP - síťování mezi školami, asistenty,
pedagogy, návaznými soc. službami.
Definice témat workshopů.
Jedenkrát měsíčně setkávání v rámci centra.
ÚZEMÍ DOPADU

ŠKOLY ZAPOJENÉ DO SPOLUPRÁCE

ORP

ZŠ a MŠ

ODPOVĚDNÁ OSOBA

OSTATNÍ PARTNEŘI (osoby/instituce)

Dagmar Motalová, Kateřina Hojná, Šárka
Šantrochová

Farní charita
OSPOD
Rodiče

ČASOVÝ PLÁN REALIZACE
2018-20
FINANČNÍ NÁKLADY

ZDROJE FINANCOVÁNÍ

50 tisíc Kč/rok

MAP implementace

POZNÁMKY

Realizace v rámci MAP II
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POPIS CÍLE

Aktivita

Cíle se dosáhne zlepšením koordinace aktivit subjektů neformálního
vzdělávání a zlepšením jejich spolupráce. Aktivity nebudou individuální a
izolované, eliminuje se „boj“ o účastníky neformálního vzdělávání,
nabídka neformálního vzdělávání bude koordinovaná. Zlepší se také
dostupnost aktivit, a to vč. řešení problémů s dopravou.
5.1.1
Spolupráce škol a DDM v oblasti volnočasových aktivit

CÍL AKTIVITY
Nastartovat efektivní spolupráci a eliminovat konkurenci, vzájemné doplnění a zefektivnění
nabídky volnočasových aktivit.
Zvýšení využívání nabídky služeb DDM – soutěže, programy, akce – umožnit učitele učit, nikoli
organizovat.
POPIS AKTIVITY (činnosti, jednotlivé kroky)
Pravidelný kulatý stůl DDM a škol (pravidelně cca v polovině června) k plánování aktivit, propojování
nabídky a poptávky, DDM přizpůsobuje nabídku potřebám ve školách.
Všichni zúčastnění obdrží předem vyhodnocený dotazník zájmu dětí z bodu 5.2.1 a nabídku aktivit
DDM (+vyhodnocení akcí za předchozí rok).
ÚZEMÍ DOPADU
Dvůr Králové, případně další školy v ORP

ŠKOLY ZAPOJENÉ DO SPOLUPRÁCE
Školy v ORP, DDM

ODPOVĚDNÁ OSOBA
Sylvie Černotová, Radan Černý

OSTATNÍ PARTNEŘI (osoby/instituce)
Město Dvůr Králové nad Labem

ČASOVÝ PLÁN REALIZACE
2018-20
FINANČNÍ NÁKLADY
Max. 5 tis. Kč/rok

ZDROJE FINANCOVÁNÍ
Prostory zajistí pokaždé jiná škola

POZNÁMKY

Realizace v rámci Implementace
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POPIS CÍLE

Aktivita

Cíle se dosáhne zlepšením koordinace aktivit subjektů neformálního
vzdělávání a zlepšením jejich spolupráce. Aktivity nebudou individuální a
izolované, eliminuje se „boj“ o účastníky neformálního vzdělávání,
nabídka neformálního vzdělávání bude koordinovaná. Zlepší se také
dostupnost aktivit, a to vč. řešení problémů s dopravou.
5.1.2 Spolupráce subjektů neformálního vzdělávání (muzeum, knihovna,
neziskové organizace)

CÍL AKTIVITY
Podpora spolupráce poskytovatelů neformálního vzdělávání.

POPIS AKTIVITY (činnosti, jednotlivé kroky)
Dohoda o společné koordinaci významných aktivit neformálního vzdělávání, koordinace klíčových
akcí a aktivit.
Pravidelná setkávání poskytovatelů neformálního vzdělávání, výměna informací.
ÚZEMÍ DOPADU
Město Dvůr Králové nad Labem

ŠKOLY ZAPOJENÉ DO SPOLUPRÁCE
ZŠ a MŠ ve Dvoře Králové nad Labem

ODPOVĚDNÁ OSOBA
Petra Zivrová

OSTATNÍ PARTNEŘI (osoby/instituce)
DDM, městské příspěvkové organizace, další
poskytovatele neformálního vzdělávání

ČASOVÝ PLÁN REALIZACE
2018-20
FINANČNÍ NÁKLADY
Max. 5 tis. Kč ročně

ZDROJE FINANCOVÁNÍ
Město Dvůr Králové nad Labem

POZNÁMKY
Podle úspěšnosti rozšíření území dopadu na ORP

Realizace v rámci Implementace
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POPIS CÍLE

Aktivita

Cíle se dosáhne provázáním nabídky a poptávky neformálního vzdělávání
a aktivit pro žáky do 15 let. Naroste počet aktivit, o které je zájem,
naopak utlumeny budou ty aktivity, o které není zájem. Nabídka a
poptávka po neformálním vzdělávání se bude pravidelně vyhodnocovat,
zlepší se informovanost o nabídce. Posílí se motivace dětí a mladých lidí o
neformální vzdělávání, a to vč. oblastí, které doposud nebyly
podchycené.
5.2.1 Pravidelná identifikace poptávky v oblasti neformálního vzdělávání
v regionu

CÍL AKTIVITY
Zjištění zájmu dětí o neformální vzdělávání, výběr zaměření kroužku, zjištění motivace a přínosu
kroužku pro další rozvoj osobnosti.
Zpracování nabídky neformálního vzdělávání na základě zjištěných skutečností.
POPIS AKTIVITY (činnosti, jednotlivé kroky)
Příprava dotazníku pro děti ve spolupráci se školami a studentským zastupitelstvem (dotazník v
elektronické i papírové podobě) a následná distribuce a vyhodnocení.
Podklady pro zlepšení nabídky neformálního vzdělávání.
ÚZEMÍ DOPADU
Město Dvůr Králové nad Labem

ŠKOLY ZAPOJENÉ DO SPOLUPRÁCE
Všechny ZŠ – 2. stupeň a odpovídající ročníky
gymnázia

ODPOVĚDNÁ OSOBA
Alexandra Jiřičková

OSTATNÍ PARTNEŘI (osoby/instituce)
DDM, NNO, poskytovatelé neformálního
vzdělávání

ČASOVÝ PLÁN REALIZACE
2018-20
FINANČNÍ NÁKLADY
Cca 10 tis. Kč/rok

ZDROJE FINANCOVÁNÍ
Město Dvůr Králové nad Labem

POZNÁMKY

Realizace v rámci MAP II
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POPIS CÍLE

Aktivita

Cíle bude dosaženo vytvořením nabídky aktivit, které odpovídají
potřebám dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména sociálně
znevýhodněným, ale také nadaným. Pravidelně se bude zjišťovat
poptávka a potřeba po aktivitách neformálního vzdělávání u těchto dětí a
k tomu se bude přizpůsobovat také nabídka.
5.4.2 Podpora aktivit pro sociálně znevýhodněné děti, vč. doučování

CÍL AKTIVITY
Sociálně znevýhodněné děti a děti ohrožené školní neúspěšností budou podporovány pro zvládnutí
učiva ve škole, a to prostřednictvím individuálního doučování.

POPIS AKTIVITY (činnosti, jednotlivé kroky)
Budou pravidelně sbírány informace o poptávce po doučování.
Vznikne databáze doučovatelů – studentů, dobrovolníků i seniorů.
Bude zajištěna koordinace a vzdělávání doučovatelů, propojování poptávky a nabídky po
doučování.
Pokud se podaří vybudovat dobrovolnické centrum, koordinátor a doučovatelé zde budou mít
zázemí pro vzdělávání, supervizi i doučování (pokud nebude probíhat přímo v domácnostech
doučovaných dětí).
ÚZEMÍ DOPADU
ŠKOLY ZAPOJENÉ DO SPOLUPRÁCE
Nejprve město Dvůr Králové nad Labem
Všechny ZŠ, MŠ

ODPOVĚDNÁ OSOBA
Jana Štěpánová, Kateřina Hojná

OSTATNÍ PARTNEŘI (osoby/instituce)
Farní charita, popř. další NNO

ČASOVÝ PLÁN REALIZACE
2018-20
FINANČNÍ NÁKLADY
Minimálně 200 tis. Kč ročně (koordinace,
supervize, vzdělávání dobrovolníků)
POZNÁMKY

ZDROJE FINANCOVÁNÍ
Nadace a nadační fondy, OP VVV, jiné zdroje

Realizace v rámci Implementace
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POPIS CÍLE

Aktivita

Cíle bude dosaženo vytvořením nabídky aktivit, které odpovídají
potřebám dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména sociálně
znevýhodněným, ale také nadaným. Pravidelně se bude zjišťovat
poptávka a potřeba po aktivitách neformálního vzdělávání u těchto dětí a
k tomu se bude přizpůsobovat také nabídka.
5.4.3 Podpora aktivit pro talentované děti

CÍL AKTIVITY
Podpořit rozvoj talentu u nadaných dětí.
Zjištění zájmu dětí o neformální vzdělávání, výběr zaměření kroužku, zjištění motivace a přínosu
kroužku pro další rozvoj osobnosti.
POPIS AKTIVITY (činnosti, jednotlivé kroky)
Příprava dotazníku pro děti ve spolupráci se školami a studentským zastupitelstvem (dotazník v
elektronické i papírové podobě) a následná distribuce a vyhodnocení.
Podklady pro zlepšení nabídky neformálního vzdělávání pro nadané děti.
Podněcování zajištění kroužků/aktivit/neformálního vzdělávání pro nadané děti u škol, DDM a
NNO.
ÚZEMÍ DOPADU
ORP

ŠKOLY ZAPOJENÉ DO SPOLUPRÁCE
Všechny ZŠ a MŠ

ODPOVĚDNÁ OSOBA
Kateřina Hojná, Jana Štěpánová, Ivana Černá

OSTATNÍ PARTNEŘI (osoby/instituce)
DDM, NNO, ZUŠ

ČASOVÝ PLÁN REALIZACE
2018-20
FINANČNÍ NÁKLADY
20 tis. Kč ročně

ZDROJE FINANCOVÁNÍ
Nadace a nadační fondy, jiné zdroje

POZNÁMKY

Realizace v rámci Implementace
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Zahájení realizace rok 2019
Cíl 2.1: Zřízení koordinační skupiny pro spolupráci a koordinaci mezi zřizovateli a školami v regionu
Popis cíle:
Cílem je zlepšit komunikaci a spolupráci mezi školami v celém území Královédvorska, a to i přes
přirozeně konkurenční prostředí. Dobrá spolupráce zlepší koordinaci při rozvoji a dostupnosti
kvalitního vzdělávání, sdílení dobrých praxí a reakceschopnosti vzdělávací soustavy na aktuální i
budoucí potřeby dětí. Cíle bude dosaženo vytvořením funkční platformy pro spolupráci a jejím
organizováním.
AKTIVITY SPOLUPRÁCE
Aktivita (činnost/krok)

Cíl/popis aktivity

Zodpovědná osoba

Území dopadu

Termín
Financování

2.1.2.

Radan Černý
Koordinační
skupina
vytvoří
Průběžně
databázi prostor a
učebních pomůcek,
které lze v rámci
ORP sdílet.

Sdílení prostor a učebních pomůcek

2.1.3.
Iniciovat neformální setkávání (ples, Den učitelů, team
building, kluby…)

ORP

Neurčeno

Koordinační
skupina vyhledává
náměty, vytváří
příležitosti a
podmínky pro
neformální
setkávání.

Radan Černý

ORP

Obce, sponzoring

Realizace v rámci MAP II a Implementace

22

2019-2020

Cíl 2.3: Rozvoj spolupráce MŠ – ZŠ a ZŠ – SŠ
Popis cíle:
Cílem je zlepšit komunikaci a spolupráci mezi školami v celém území Královédvorska, a to i přes
přirozeně konkurenční prostředí. Dobrá spolupráce zlepší koordinaci při rozvoji a dostupnosti
kvalitního vzdělávání, sdílení dobrých praxí a reakceschopnosti vzdělávací soustavy na aktuální i
budoucí potřeby dětí. Cíle bude dosaženo vytvořením funkční platformy pro spolupráci a jejím
organizováním.
AKTIVITY SPOLUPRÁCE
Aktivita (činnost/krok)

Cíl/popis aktivity

Zodpovědná osoba

Území dopadu

Termín
Financování

2.3.2.
Navrhnout způsob komunikace MŠ - ZŠ - SŠ

2.3.3.
Identifikace krizových bodů při přestupu/přijetí
dítěte/žáka + návrh řešení

Na základě aktivity
2.3.1. vytvořit
optimální model
komunikace mezi
všemi stupni škol.

Miluše Senetová,
Jitka Punnerová

ORP

MAP
implementace

Na základě aktivity
2.3.1. systémově
řešit uzlové body
přestupu dětí/žáků
mezi školami.

Miluše Senetová,
Jitka Punnerová

ORP

MAP
implementace

2019

2019

2019-2020
ORP

Realizace v rámci MAP II a Implementace
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Neurčeno

Cíl 3.1: Zvýšit povědomí dětí a žáků o místu, kde žiji = Královédvorsko, místně zakotvené učení,
venkovský prostor
Popis cíle:
Cílem je posilovat vztah obyvatel regionu k prostoru, k místu, kde žijí. Zvyšovat povědomí o historii
území a zapojovat je do aktuálního dění a plánování jeho dalšího rozvoje. Cíle bude dosaženo mj.
mezigeneračním předáváním zkušeností a spoluprací škol při prezentaci a poznávání regionu.
AKTIVITY SPOLUPRÁCE
Aktivita (činnost/krok)

Cíl/popis aktivity

Zodpovědná osoba

Území dopadu

Termín
Financování

3.1.3.

– zmapování
místních firem,
živnostníků v obci oslovení místních
firem, obcí, spolků
a dalších subjektů –
spolupráce na
projektech

Podpořit projekty podporující udržitelnost místa
prostřednictvím polytechnických dovedností

Sofia Hladíková,
Emil Kudrnovský,
Ilona Petráčová

2019-2020

- spolupráce
s odbornými učilišti
– program v dílně
(Jaroměř)

3.1.4.
Pracovní příležitosti

ORP

MAP
implementace

- přehled
pracovních míst,

Sofia Hladíková,
Emil Kudrnovský,
Ilona Petráčová

- přednášky,
workshopy

- přehled pracovních možností v ORP,
- zvyšování pracovněprávní gramotnosti,
- lektor na profesní rozvoj, personalista,
- spolupráce s Kontaktním pracovištěm Úřadu práce a
Hospodářskou komorou při zlepšování uplatnitelnosti
žáků a studentů na trhu práce (prvovstup na trh
práce),
- předvídání kvalifikačních potřeb zaměstnavatelů v
regionu pro spolupráci se školami.

Realizace v rámci Implementace
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Cíl 4.2: Zavádět metody vzdělávání, které reagují na individuální potřeby dětí
Popis cíle:
Cílem je zpřístupnit školám a pedagogům takové metody výuky, které jim umožní přirozeně reagovat
na individuální potřeby dětí ve škole. Cíle bude dosaženo také skrze podporu kompetencí učitelů a
vzájemnou výměnu a sdílení poznatků mezi učiteli.
AKTIVITY SPOLUPRÁCE
Aktivita (činnost/krok)

Cíl/popis aktivity

Zodpovědná osoba

Území dopadu

Termín
Financování

4.2.2.
Dvouleté děti – vzdělávání MŠ
- výměna zkušeností – návštěvy jiných MŠ

Realizace v rámci MAP II
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Vzdělávací seminář
pro pedagogy MŠ o
vzdělávacích
podmínkách
dvouletých dětí,
neformální
setkávání ředitelek
a vedoucích
učitelek, exkurze
v MŠ

Ivana Mrštíková,
Marcela
Pospíšilová

ORP

Neurčeno

2019-2020

Cíl 5.2: Provázat a zkoordinovat nabídku a poptávku aktivit neformálního vzdělávání
Popis cíle:
Cíle se dosáhne provázáním nabídky a poptávky neformálního vzdělávání a aktivit pro žáky do 15
let. Naroste počet aktivit, o které je zájem, naopak utlumeny budou ty aktivity, o které není zájem.
Nabídka a poptávka po neformálním vzdělávání se bude pravidelně vyhodnocovat, zlepší se
informovanost o nabídce. Posílí se motivace dětí a mladých lidí o neformální vzdělávání, a to vč.
oblastí, které doposud nebyly podchycené.
AKTIVITY SPOLUPRÁCE
Aktivita (činnost/krok)

Cíl/popis aktivity

Zodpovědná osoba

Území dopadu

Termín
Financování

5.2.2.
Atraktivní prezentace výsledků konkrétní zájmové
činnosti, možnost aktivity vyzkoušet
5.2.3.
Provázání neformálního vzdělávání v rámci všech obcí
v ORP

Realizace v rámci Implementace
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nová tvář Dne
spolků

Jan Machek

ORP

Neurčeno

Navázání
spolupráce s
EDUINEM, využití
jejich projektu
EDUMAPA

Neurčeno

ORP

Neurčeno

2019

2019

Cíl 5.3: Posílit personální zajištění aktivit neformálního vzdělávání
Popis cíle:
Cíle bude dosaženo posílením personálního zajištění neformálního vzdělávání, a to jak profesionálů,
tak kvalifikovaných dobrovolníků. Zvýší se kvalifikace pracovníků v neformálním vzdělávání, do
oblasti neformálního vzdělávání se zapojí noví pedagogové, vč. mladých lidí a absolventů.
AKTIVITY SPOLUPRÁCE
Aktivita (činnost/krok)

Cíl/popis aktivity

Zodpovědná osoba

Území dopadu

Termín
Financování

5.3.1.
Vyhledávání lidí pro činnost v kroužcích, oddílech,
neziskových organizacích, vč. mladých lidí a
absolventů

- Cílená propagace
a nábor nových lidí
pro činnost
kroužků

Ilona Petráčová,
Vladimír Jiřička,
Jaroslav Huňat
2019/2020

- Zřízení
kontaktního místa
pro zájemce –
propojení s
kroužky, oddíly a
dalšími NNO

5.3.2.
Zvyšování kvalifikace lektorů a lektorek, další
vzdělávání a trénink

ORP

Neurčeno

- Zjištění
legislativních
rámců pro činnost s
dětmi

Ilona Petráčová,
Vladimír Jiřička,
Jaroslav Huňat
2019/2020

- Zjistit poptávku a
zajistit poptávané
kurzy s realizací v
ORP – obecné,
první pomoc apod.

5.3.3.
Metodická podpora pedagogů neformálního
vzdělávání, zpětná vazba a podpora

Realizace v rámci Implementace
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ORP

Neurčeno

Semináře s příklady
dobré praxe na
základě zjištění
poptávky

Ilona Petráčová,
Vladimír Jiřička,
Jaroslav Huňat

ORP

Neurčeno

2019/2020

Cíl 5.4: Zpřístupnit neformální vzdělávání také pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, vč.
nadaných
Popis cíle:
Cíle bude dosaženo vytvořením nabídky aktivit, které odpovídají potřebám dětí se speciálními
vzdělávacími potřebami, zejména sociálně znevýhodněným, ale také nadaným. Pravidelně se bude
zjišťovat poptávka a potřeba po aktivitách neformálního vzdělávání u těchto dětí a k tomu se bude
přizpůsobovat také nabídka.
AKTIVITY SPOLUPRÁCE
Aktivita (činnost/krok)

Cíl/popis aktivity

Zodpovědná osoba

Území dopadu

Termín
Financování

5.4.1.
Pravidelné zjišťování poptávky a potřeb
aktivit pro děti se SVP, motivování děti a
jejich rodičů k zapojení

Identifikovat zájem dětí se
SVP o neformální vzdělávání
(možná pomoc Farní charity).
Vždy nejde jen o peníze,
chybí motivace, v takovém
případě děti brzy ztrácí
zájem. Nutná osvěta, řešení
spolupráce se službou SAS.

Kateřina Hojná,
Andrea Erbanová,
Hana Karlovská

ORP

Neurčeno

Realizace v rámci Implementace
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