Návrh aktivit akčního plánu MAP ORP Šlapanice pro II. kulatý stůl
č.

Pracovní
skupina

Cíl aktivity

Popis aktivity

Časový plán
realizace

Finanční náklady

Zdroje
financován
í

1 PS MŠ

Podpora učitelů v
MŠ

Sdílení dobré praxe prostřednictvím vzájemného setkávání a
listopad, leden,
předávání zkušeností učitelů mateřských škol. Pravidelné setkávání
březen, květen
určeno pro učitele MŠ, setkávání 4x ročně (2-3 hodiny) na konkrétní
aktuální téma. Dle kapacitních možností bude realizováno v prostorech
MŠ. Očekáváná kapacita 1 setkání kolem 15 účastníků

občerstvení (4000,-)
lektor (8000,-)
podkladový materiál
prezentační technika - NTB,
dataprojektor (sdíleno)

MAP
II/Implemen
tace MAP

2 PS MŠ

Síťování aktérů v
sociální oblasti

Setkávání s PPP, OSPOD, PMI, ASZ a dalšími aktéry v sociálních
září/říjen +
otázkách; setkávání 2x ročně (2-3 hodiny) na konkrétní aktuální téma. leden/únor
Dle kapacitních možností bude realizováno v prostorech MŠ.
Očekáváná kapacita 1 setkání kolem 15 účastníků. Primárně pro
vedoucí pracovníky škol či jiné pověřené pracovníky.

občerstvení (2000,-)
lektor (16000,-)
podkladový materiál
prezentační technika - NTB,
dataprojektor (sdíleno)

MAP
II/Implemen
tace MAP

3 PS MŠ

Podpora čtenářské Metodický program podpory čtenářské gramotnosti - návrh aktivit dle
pregramotnosti
tematiky ročního období (tzn. 4 metodická doporučení) a jejich pilotáž
včetně nezbytného materiálu. Podmínku je mj. i sdílení zkušeností z
realizace na společném setkání s MŠ.

4 PS MŠ

Podpora přechodu
mezi stupni
vzdělávání zaměření na
učitelky

Metodická setkávání učitelů MŠ a učitelů prvních tříd ZŠ v regionu;
říjen, leden
např. předávání technik výuky grafomotoriky apod., 2x ročně 2 hod.;
říjen MŠ do ZŠ, leden ZŠ do MŠ; v podstatě individuální setkání 1 MŠ
s 1 ZŠ dle výběru

facilitátor (ten kdo vyjíždí ven,, MAP
cca 1000 Kč/setkání)
II/Implemen
tace MAP

5 PS MŠ

Podpora
administrativních
kapacit škol

Ředitelé škol se setkávají každého půl roku nad tématy legislativních listopad, březen
změn, výkazů, vyhlášek; zároveň sdílení dobré praxe ze zkušeností
škol, 2x ročně (příp. dle potřeby) 5 hodin; (krajská hygiena vč. školních
jídelen, právo, školství/metodik Jonášová, Poláková)

občerstvení (4000,-)
lektor (16000,-)
podkladový materiál
prezentační technika - NTB,
dataprojektor (sdíleno)

MAP
II/Implemen
tace MAP

6 PS MŠ

Podpora
administrativních
kapacit škol

Personální podpora prostřednictvím školního asistenta

mzdové náklady školního
asistenta (0,5 úvazek), 18
000,-

šablony OP
VVV

celý školní rok

průběžně

odborný koordinátor aktivit (50 Implementa
000,-), nákupy do školek
ce MAP
(každá zapojená MŠ pomůcky
á 50 000,-)

7 PS inkluze Personální podpora 0.1 úvazku koordinátora inkluze na školní rok - řeší podpůrná opatření průběžně
inkluze
a jejich realizaci ve škole

mzdové náklady koordinátora Implementa
inkluze (55 200 Kč)
ce MAP/
šablony OP
VVV

8 PS
inkluze,
PS cizí
jazyky

mzdové náklady specialistůvedoucích týmů v rámci VŠ,
mzdové náklady specialistůstudentů

Podpora školních
poradenských
pracovišť

0.1 úvazku studenta-specialisty (speciálního pedagoga, logopeda,
školní rok
psychologa) na půl roku; pomáhá pedagogům uvádět do praxe
2018/2019
doporučení z poraden a přizpůsobit je konkrétní situaci, pracuje s dětmi
a žáky i pedagogy -> ZJIŠTĚNÍ ZÁJMU pro přípravu projektu

9 PS inkluze Podpora dobré
praxe speciální
pedagogiky
10 PS inkluze Provázanost
vzdělávání dětí se
SVP s uplatněním
na trhu práce

Setkávání poradenských pracovníků

11 PS inkluze podpora možnosti
zažít úspěch pro
každé dítě

podpora zdravého životního stylu, tvůrčích a praktických činností;
školní rok
možnost vyniknout pro děti a žáky ohrožené neúspěchem -> ZJIŠTĚNÍ 2018/2019
ZÁJMU A KONKRÉTNÍ PODOBY AKTIVIT

Implementa
ce MAP

průběžně

Kariérový den ve škole ve spolupráci s organizacemi, které se zabývají školní rok
zaměstnáváním osob s handicapem - 1 celodenní program pro třídu
2018/2019
ročně

mzdové náklady na lektory a Implementa
odborníky z praxe, pomůcky, ce MAP
občerstvení

12 PS ČG

podpora čtenářské Realizace aktivity na podporu lokálního čtenářství pro veřejnost např.
gramotnosti
"Čteme s rodiči", "Čteme kamarádům v knihovně".

průběžně

nákup nových knih, aktuálních Implementa
- 10 tis. Kč / škola, jedna
ce MAP,
aktivita s rodiči či veřejností
šablony II

13 PS ČG

Podpora
pedagogických
pracovníků

sdílení dobré praxe ve čtenářské gramotnosti na 1. stupni, 2 odpolední
setkání pedagogických pracovníků v neformálním prostředí, nad
kávou, popř. v jednotlivých školách - 2x za školní rok pedagogové
prvního stupně - 1 schůzka = jedno pololetí

2x ročně - střídavé občerstvení (2000,-), mzdové MAP
setkávání po
náklady na lektora (5000,-)
II/Implemen
školách, 2x první
tace MAP
stupeň

14 PS ČG

Podpora
pedagogických
pracovníků

sdílení dobré praxe ve čtenářské gramotnosti na 2. stupni, 2 odpolední
setkání pedagogických pracovníků v neformálním prostředí, nad
kávou, popř. v jednotlivých školách - 2x pedagogové druhého stupně 1 schůzka = jedno pololetí

2x ročně - střídavé občerstvení (2000,-), mzdové MAP
setkávání po
náklady na lektora (5000,-)
II/Implemen
školách, 2x druhý
tace MAP
stupeň

15 PS ČG

Soutěže a
literární a výtvarná soutěž MAS - kategorie - kresba = MŠ a 1. a 2.
2017-2018
olympiády pro žáky ročník; text, slohová práce - 3. - 5. ročník, 6. - 7. ročník a 8. - 9. ročník
(možnosti zadání - úryvek a dokončit nebo téma fantasy literatury či
science fiction, téma 2. sv. v.)

Výhry pro vítěze (50 000,-)

MAS

16 PS ČG

Podpora přechodu vytvoření metodického materiálu ke čtenářské gramotnosti - podklad
dětí mezi stupni
sloužící k přechodu žáků mezi stupni vzdělávání mezi ZŠ a SŠ,
vzdělávání
konkrétně rozpracované oblasti v bodech, co vše a v jakém rozsahu
musí žáci znát ze ZŠ

2018/2019

tým odborníků ze ZŠ, SŠ,
Implementa
tvorba společného
ce MAP,
metodického průvodce (50
MAP II
000,-) náklady na grafické a
tiskové zpracování (20 000,-)

17 PS ČG

regionální učebnice vydání knihy, regionální učebnice (e-booku) - nejprve setkání se
spisovatelem, který zpracovává publikace pro obce, představení jeho
činnosti, následně děti sesbírají podklady od svých prarodičů ke
konkrétnímu tématu nebo ke konkrétnímu období

2018-2023

18 PS MG

Podpora přechodu vytvoření metodického materiálu k matematické gramotnosti - podklad 2018/2019
dětí mezi stupni
sloužící k přechodu žáků mezi stupni vzdělávání mezi ZŠ a SŠ,
vzdělávání
ucelené nároky na to, co by žáci měli znát ze ZŠ

mzdové náklady na
koordinátora na škole,
mzdové náklady na
přednášejícícho spisovatele,
vydání knihy - grafik, tisk,
následná výstava + beseda +
natočení
reportáže,
tým odborníků
ze ZŠ, SŠ,
dokumentu
150 000,tvorba společného

Implementa
ce MAP

Implementa
ce MAP

metodického průvodce (50
000,-) náklady na grafické a
tiskové zpracování (20 000,-)

19 PS MG

Sdílení zkušeností návštěvy pedagogů z vysílajících škol v hostitelských školách, 8 hodin průběžně
pedagogů z
náslechů v hodinách v hostitelské škole, 8 hodin společné reflexe
různých škol
prostřednictvím
vzájemných
návštěv (pro ZŠ)

8 492Kč

šablony OP
VVV

20 PS MG

Soutěže a
soutěž pro děti 1. stupně mezi školami v MAT, logice a kritickém
průběžně
olympiády pro žáky myšlení: regionální soutěž pro školy na Šlapanicku, jejíž zadání
připraví a na vyhodnocení se podílejí studenti PedF, místo konání na
některé z místních škol, soutěž bude mít školní kolo a regionální kolo,
vítězové školních kol se setkají a stráví den matematickými soutěžemi
mimo běžný provoz školy. Vyhodnocení soutěže proběhne ještě v
rámci téhož dne, slavnostní, aby zúčastněné děti zažily úspěch v rámci
regionu, ne jen dostaly diplom před vlastní třídou.

náklady na koordinátory
Implementa
soutěže (40 000,-) nájemné (5 ce MAP
000,- Kč), náklady na
občerstvení (5000,-) a
odměny (20 000,-)

21 PS MG

podpora motivace
žáků

22 PS
zprostředkování
polytechni praktické
ka
zkušenosti s
vybranými
pracovními obory v
rámci procesu
rozhodování o
dalším vzdělávání /
23 PS
zvýšení
budoucí zájmu
kariéřežáků
polytechni ZŠ
o
EVVO
žáků 8. a 9. tříd ZŠ;
ka
podpora zájmu o
technické obory

kariérový den ve škole, 1x ročně pro školu - "projektový den na klíč":
2018/2019
odborníci/řemeslníci z praxe předvedou nebo vysvětlí, jak jejich práce
vypadá a jak v ní využívají poznatky, které se naučili na základní škole
(podpora motivace na druhém stupni, kdy matematika začíná být
abstraktní), např. kuchař vysvětlí, jak využívá matematiku pro výpočet
počtů porcí, rozpočtů na suroviny; truhlář ukáže práci se dřevem, že je
třeba počítat s průřezem a odpadem a hospodařit s materiálem,...

materiál, práce a cestovní
Implementa
náklady
ce MAP,
odborníků/řemeslníků,
projekt
společná příprava s pedagogy přeshraničn
ve škole (4 h placené
í
společné přípravy pro
spolupráce?
pedagoga a řemeslníka)

projekt "5 řemesel" - exkurze ve firmách a SOÚ/SOŠ (technické obory) školní rok
v blízkém okolí. 5 půldenních exkurzí pro 1 třídu v průběhu 1 školního 2018/2019
roku, včetně dopravy autobusem.
Z jedné školy se mohou jednotlivých exkurzí účastnit různé třídy z 8. a
9. ročníku. Součástí exkurze bude aktivní zapojení žáků (práce s
pracovními listy - připraví navštěvovaná škola/podnik)

doprava
DPP mistr

Implementa
ce MAP

projekt "5* o přírodě" - 5 celodenních programů na půdě středisek
ekologické výchovy v blízkém okolí, pro 1 třídu v průběhu 1 školního
roku, včetně dopravy autobusem a stravy. Zameření programu: eko
technologie, tradiční řemesla, badatelsky orientovaná výuka. Z jedné
školy se mohou účastnit různé třídy z různých ročníků - program na
míru danému ročníku, v souladu se ŠVP.

školní rok
2018/2019

doprava
zajištění programu
strava

Implementa
ce MAP

2017/2018
4 setkání s
rozestupem 1
měsíce

sada nářadí (cca 4 000 Kč)
materiál (cca 1 500
Kč/setkání)
lektorné (1 500 Kč/os, 2
lektoři/akci)
pronájem

MAP II
popř.
Implementa
ce MAP (šk.
rok
2018/2019

občerstvení (4000,-)
lektor (8000,-)
podkladový materiál
prezentační technika - NTB,
dataprojektor (sdíleno)

MAP II

24 PS
technické mateřské Cyklus praktických vzdělávacích seminářů s účelem připravit pedagogy
polytechni školy
MŠ k tomu, aby dokázali podporovat rozvoj technických dovedností
ka
dětí a upoutat jejich zájem o techniku.
Proškolení pedagogů MŠ v cca 9 tematických modulech (např. traktory,
jednostopá vozidla, balony, mosty apod.). 2-3 moduly v rámci jednoho
setkání - celkem proběhnou 4 setkání, každý v délce 3 hodiny. Nákup
sady nářadí a materiálů pro technický koutek bude zajištěn.

25 PS
sdílení dobré praxe Sdílení dobré praxe prostřednictvím vzájemného setkávání a
2017/2018
polytechni v polytechnickém předávání zkušeností učitelů vybraných předmětů polytechnické výuky 4 x ročně (1 x za
ka
vzdělávání
(Fy, Ch, Bi, přírodověda, environmentální výchova). Setkávání 4x ročně čtvrtletí)
(2-3 hodiny) na konkrétní aktuální téma.
Místo konání prostory ZŠ v ORP. Téma následujícího setkání si vždy
zvolí účastníci sami.

26 PS
podpora pedagogů Badatelsky orientované vyučování - fyzika, chemie,
průběžně
polytechni polytechnických
přírodopis/přírodověda. Tématicky zaměřená školení pedagogů (max.
ka
předmětů
4 hodiny) vybraných předmětů za účelem obohacení jejich výuky.
Školení na témata: fyzikální/chemické experimenty v terénu, netradiční
pokusy v laboratořích, demonstrační / žákovské pokusy ve výuce,
domácí experimenty apod. Součástí školení praktická výuka metod, po
školení bude pedagog schopen přenést nové metody do své výuky.
Místo konání ZŠ v území ORP.
27 PS
podpora EVVO
Projekt ekologizace školy - zapojené školy v průběhu školního roku
školní rok
polytechni
provedou pod vedením pedagoga analýzu ekologického stavu školy až 2018/2019
ka
následnou nápravu. Na škole bude zřízen eko tým pod vedením
místního pedagoga. Na závěr projektu se navzájem navštíví jednotlivé
zapojené školy, žáci představí průběh celého projektu + čeho dosáhli.
Koordinátor projektu poskytne pedagogům metodickou podporu, plán
aktivit, odborný dohled nad aktivitami škol.

Kompletní zajištění vzdělávací MAP II /
akce (1000 kč/účastník)
Implementa
ce MAP

DPP místní pedagogové
DPP metodik
materiál

Implementa
ce MAP

28 PS
Podpora
Pracovníci neziskových organizací/organizací neformálního vzdělávání
podnikavo spolupráce školních dochází do školních družin, kde vedou program (pro žáky je zajímavý,
st
družin a aktérů
duševní hygiena)
neformálního
vzdělávání

školní rok
2018/2019 4 x
ročně (cca 1 x za
čtvrtletí)

Náklady za připravený
odpolední program (4x600
Kč) celkem 2400 Kč

29 PS
Podpora školních
podnikavo družin/ klubů
st

školní rok
2018/2019 - 2 x
ročně (1 x za
pololetí)

Implementa
ce MAP,
Projekt
Evropská
dobrovolná
služba
MAP II

Sdílení dobré praxe pracovníků působících ve školních družinách na
různá témata

občerstvení (2000,-)
lektor (5000,-)
podkladový materiál
prezentační technika - NTB,
dataprojektor (sdíleno)
30 PS
Podpora žáků při
Exkurze do výrobních podniků/ řemeslných dílen/ družstev apod.
školní rok
Náklady na dopravu (2 x 3000 Implementa
podnikavo výběru budoucího Seznámení žáky s praxí přímo ve výrobě a současně podpora zájmu o 2018/2019 - 2 x
Kč) 6 000 Kč
ce MAP, dle
st
povolání/profese I. technické obory.
ročně (1 x za
zájmu škol
etapa
pololetí)
na vlastní
náklady
31 PS
Podpora žáků při
Zaměstnanec podniku/ řemeslník vede pracovní činnosti (obdobný
školní rok
DPP lektor (4x1000 Kč)
Implementa
podnikavo výběru budoucího předmět), kde s žáky pracuje na dlouhodobém projektu. Následná
2018/2019 projektový den (občerstvení a ce MAP, dle
st
povolání/profese II. prezentace projektů žáky v rámci projektového dne za účasti
pracovník dochází jiné 1x1000 Kč) celkem 5000 zájmu škol
etapa
samotných zaměstnanců/ řemeslníků - zpětná vazba pro žáky z praxe. do hodin 4 x ročně Kč
na vlastní
(1 x za čtvrtletí),
náklady
projektový den 1 x
ročně
32 PS cizí
Podpora přímého Přeshraniční spolupráce - vícedenní výjezd třídy do zahraničí
náklady na výjezd třídy do
Erasmus
jazyky
používání jazyka v
zahraničí
reálných situacích

33 PS cizí
jazyky

Kolegiální podpora
sladění úrovně
angličtiny na 1.
stupni

celodenní regionální soutěž pro 1. stupeň v používání cizího jazyka - 4
schůzky pracovní skupiny k přípravě soutěže, organizace na místě,
vyhodnocení soutěže na místě; varianty zapojení škol: 1) zapojení
pedagogů do přípravy a organizace soutěže + zapojení žáků do
soutěže, 2) přihlášení žáků do soutěže bez nutnosti zapojení pedagogů
do organizace soutěže

náklady na koordinátory
soutěže (40 000), nájemné (5
000,- Kč), náklady na
občerstvení (5 000) a odměny
(20 000)

34 PS cizí
jazyky

Sdílení dobré praxe 2 odpolední setkání jazykových učitelů za rok (především v rámci 1.
stupně ZŠ, malotřídních a neúplných ZŠ, sdílení metod výuky, tipů,
materiálů, nápady ke spolupráci a vzájemné inspiraci)

1 odpolední
setkání/pololetí

občerstvení (2000,-)
lektor (5000,-)
podkladový materiál
prezentační technika - NTB,
dataprojektor (sdíleno)

MAP II

35 PS cizí
jazyky

Podpora přímého sdílený rodilý mluvčí - 30 h práce rodilého mluvčího / 1 školní rok
používání jazyka v (forma výuky: tandem ve spolupráci s pedagogem jako odborným
reálných situacích garantem)

školní rok
2018/2019

Rodilý mluvčí 500 Kč/hod,
tedy 15 000 Kč.

Implementa
ce MAP

36 PS cizí
jazyky

podpora výuky
cizích jazyků

10 tabletů (70 000,-),
multilicence výukového
programu (20 000,-), lektor
(2000,-)

?

podpora využití technologií pro jazykovou výuku - tablety a multilicence školní rok
výukových programů (licence i pro variantu BYOD, tablety ve třídě pro 2018/2019
zajištění kompatibility systémů, proškolení pedagogů na výukový
program -> ZJIŠTĚNÍ ZÁJMU a konkrétního výukového programu

