Akční plán 2018

cíl

vazba na
opatření

aktivita
název

C1

C1.1

DVPP za účelem schopnosti konkretizovat
posuny žáků a za účelem získání metodické
podpory

C1

C1.1

Zmapování gramotností v jednotlivých ŠVP

popis

indikátory

počet vzdělávacích akcí
vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti práce počet zapojených pedagogů
s kontinui
počet zapojených škol

časový
plán

III.18

C1

C1.2

Dotazníkové šetření ohledně gramotností

C1

C1.2

Systematizace vzdělávání ve zbývajících
gramotnostech (mimo ČG a MG)

Zmapování gramotností zařazených do ŠVP uvnitř
všech základních a mateřských škol
V rámci školských zařízení bude provedeno a
vyhodnoceno dotazníkové šetření s cílem zjistit, jaké
gramotnosti a jaké oblasti jsou v ŠVP škol zahrnuty
V rámci jednotlivých školských zařízení dojde k
systematickému rozvoji v oblasti zbývajících
gramotností (mimo ČG a MG)

C1

C1.3

Sestavení vnitřních kontinuí

sestavení vnitřních kontinuí pro ČG a MG na úrovni
jednotlivých škol

počet škol s vytvořenými
vlastními kontinui

IX.18

C1

C1.3

Pilotní ověření kontinuí

počet škol zapojených do
zahájení ověřování sestavených kontinuí pro ČG a MG odlaďování kontinuí

IX.18

finační plán
(v Kč)

zdroje

4 000 Kč vlastní

počet škol se zmapovaným
ŠVP
počet školských zařízení
zapojených do
dotazníkového šetření
počet školských zařízení se
systémem rozvoje
gramotností na dané škole

X.18

zdroje na
implementaci
10 000 Kč MAP

XII.18

10 000 Kč vlastní

8 000 Kč vlastní

C2

C2.1

Setkání učitelů informatiky a vedoucích
Klubů logického myšlení

C2

C2.1

Sada vzdělávacích aktivit blokového
programování ZŠ

3 setkání, počet účastníků
vystoupení ambasadora z GEG ČR,
vystoupení koordinátora projektu
Pravidelná setkávání obou skupin učitelů a vedoucích PPUČ
Školy v regionu mají k dispozici vytvořené dvě sady vzdělávacích
aktivit (1.stupeň a 2.stupeň) blokového programování
minimálně po 10 vyučovacích hodinách. Tyto sady jsou z jedné
2 sady pracovních listů a
třetiny zacílenyvzdělávací roboty. Sada vzdělávacích aktivit je
metodik
využitelná jak v rámci šalbony 3.2 tak pro rozšířenou výuku
informatiky.
počet zapojených škol

počet vzdělávacích robotů
počet zapojených škol

I.18

1 kvartál
2 kvartál
4 kvartál

VIII.18

nositel

vedení škol

školní metodici
jednotlivých
gramotností

vedení ZŠ a MŠ
školní metodici
jednotlivých
gramotností
vedení škol, vedoucí
gramotnostních týmů
vedení škol

15 000 Kč MAP II + GEG ČR

25 000 Kč
MAP II
20000 x
počet výzva MAS
zapojených Hranicko

ZŠ a MŠ Bělotín

ZŠ a MŠ Bělotín

C2

C2.1

Sada vzdělávacích robotů

Školy zapojené do přípravy vzdělávacích aktivit blokového
programování ZŠ disponují kompletem vzdělávacích robotů
stejné produkce.

C2

C2.2

Polytechnické vzdělávání od MŠ

pracovní stoly, koutky se základním nářadím

počet odd. v MŠ

XII.18

dotační titul

C2

C2.2

Polytechnické vzdělávání ZŠ,1.st.

pracovní stoly, místnosti se základním nářadím

počet škol v regionu

XII.18

dotační titul

ZŠ a MŠ Bělotín
vedení škol,
zřizovatel
vedení škol,
zřizovatel

C2

C2.2, 2.3

Polytechnické vzdělávání ZŠ,2.st.

pracovní místnosti, pracovní stoly, nářadí noa
obrábění různých materiálů, odborné učebny

počet škol v regionu

XII.18

dotační titul

vedení škol,
zřizovatel

I.18

aktivita
cíl

vazba na
opatření

název

popis

indikátory

C2

C2.3

C3

C3.1

C4

C4.1

C4

C4.1

po získání dotace: zpracovat položkovou prováděcí
okumentaci, soutěžit zhotovitele stavebních úprav a
Modernizace učeben, odborné učebny na ZŠ po
vybavení
počet škol v regionu
získánídílen
dotace zpracovat prováděcí projektovou
dokumentaci a vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele
stavebních úprav a vybavení místností
školy
v ORP,
střední školy
Máme své "Hhranice"
přehled
o rozmístění
žáků
Zmapování školského prostředí na základě
ze SVL a dětí ohrožených
Mapování školního prostředí, SVL, dětí
definovaných kritérií, rozložení dětí (MŠ i ZŠ) v
školním neúspěchem, dětí
ohrožených neúspěchem, dětí nadaných
regionu
nadaných
Vykomunikování postupů řešících ohrožení škol v
Model opatření eliminující riziko existence regionu územní segregací, vytvoření modelu opatření
škol ohrožených územní segregaci
a zavádění postupů do praxe
model opatření

C4

C4.2

Kulatý stůl na téma jednotného ŠPZ

Schůzka zainteresovaných aktérů ve vzdělávání na
téma jednotného poradenského centra

C4

C4.2

Studie proveditelnosti Školského
poradenského centra

časový
plán

finační plán
(v Kč)

zdroje

XII.18

dotační titul

XII.18

dotační titul

nositel

zřizovatelé
MAS Hranicko, Město
Hranice

VI.18

ORP

XII.18

ORP

setkání, počet aktérů, počet
účastníků

VI.18

ORP

Studie proveditelnosti realizace jednotného
poradenského centra

studie proveditelnosti

XII.18

dotační titul,
zřizovatelé škol

ORP

počet setkání, počet
účastníků

XII.18

dotační titul,
zřizovatelé škol

ORP (OSPOD), PPP,
SPC

XII.18

dotační tituly,
vlastní

PPP, SPC, vedení škol

XII.18

dotační titul

vedení škol, DDM

C4

C4.2

Poradenství pro ohrožené rodiny s dětmi

Informovanost, koordinovaný přistup v péči u dětí
ohrožených sociálním nebo jiným znevýhodněním,
včasná péče a poradenství

C5

C5.1

Podpora pedagogických pracovníků

Vzdělávání a odborná podpora pedagogických
pracovníků

počet seminářů,
workshopů, počet účastníků
počet škol a školských
zařízení poskytujících
doučování, kroužky, kluby,
akce, počet účastníků

C5

C5.2

Hledání a využití projektových příležitostí

Péče o děti ohrožené školním neúspěchem, děti
nadané, společné projekty (doučování, kroužky,
kluby, tábory, společné akce, …)

C5

C5.2

Doučování žáků ohrožených školním
neúspěchem

Doučování, mentoring pro žáky, hledání pozitivních
životních vzorů

počet doučování, počet
podpořených žáků

VI.18

dotační tituly,
vlastní

vedení škol

C5, C7

C5.2, C7.1

Kariérové poradenství

Soustava přednášek a seminářů, jak vybrat vhodnou
školu

počet vých. poradců, škol v
regionu

XII.18

dotační titul,
vlastní

vedení školy, vých.
poradce

C5, C7

C5.2, C7.1

Podnikavost a iniciativa

DVPP, semináře - finanční gramotnost

počet vých. poradců, škol v
regionu

XII.18

dotační titul,
vlastní

vedení školy,vých.
poradce uč. Ov,Rv

C5, C7

C5.2, C7.1

Volba povolání

podpora zájmové činnosti DDM,seminář - projektová
výuka, projekt. den
počet tříd a škol v regionu

XII.18

dotační titul

ved. školy, vých
poradce

cíl

aktivita

vazba na
opatření

název

popis

C6

C6.1

Návštěvy MŠ v odborných dílnách

cyklus návštěv pro MŠ

indikátory
počet návštěv, počet
zapojených škol, počet
účastníků

C6

C6.1

sdílení příkladů dobré praxe

ukázka práce v dílnách pro menší děti

C6

C6.2

Vznik lídrů

časový
plán

finační plán
(v Kč)

zdroje

nositel

VI.18

dotační titul

SPŠ Hranice

počet zapojených MŠ

XII.17

dotační titul

ZŠ Struhlovsko

vznik lídrů pro jednotlivé gramotnosti na jednotlivých počet lídrů na škole
školách
počet lídrů v regionu

XII.18

C7

C7.1

Besedy

C7

C7.1

Projektová výuka

besedy s osvědčenými autory v oblasti dětské literatury,
společné čtení knih daného autora, využívání oborových textů v
naukových předmětech, besedy s rodiči pro zajištění podpory v
oblasti rozvoje gramotností
projektová výuka na jednotlivých školách s propojením
gramotností a jiných oblastí výuky (např. propojení knih s
divadlem a filmem)

10 000 Kč vlastní

vedení škol

počet besed
počet účastníků

VI.18

5 000 Kč dotační titul

lídři gramotností

počet projektů
počet výstupů z projektů

VI.18

2 000 Kč vlastní

lídři gramotností

účast jednotlivých škol v soutěžích či jiných aktivitách
pořádaných subjekty v regionu či na globálnější úrovni

počet účastníků
počet podpořených akcí

VI.18

2 000 Kč dotační titul

lídři gramotností

přepočtený počet
psychologů na školách
přepočtený počet
knihovníků na školách

C7

C7.1

Účast v aktivitách jiných subjektů

C7

C7.1

Personální podpora

C7

C7.1

Personální podpora

zajištění školního psychologa na všech školách v
regionu minimálně v rozsahu tří dnů v týdnu
zajištění pracovní pozice knihovníka pro vedení žáků s
knihou, pro doporučení vhodných knih

Kulatý stůl na téma vzdělávacího prostředí

Schůzka zainteresovaných aktérů ve vzdělávání na téma
vytvoření virtuálního vzdělávacího prostředí pro účastníky
vzdělávání v regionu

setkání, počet aktérů, počet
účastníků, výstupy

VI.18

vlastní

ORP

projektové příležitosti

XII.18

dotační titul

MAS Hranicko

C8

C8.2

IX.18
IX.18

rozpočet MŠMT,
300 000 Kč dotační titul
rozpočet MŠMT,
50 000 Kč dotační titul

vedení škol
vedení škol

C8

C8.2

Hledání a využití projektových příležitostí

Hledání možnosti financování tvorby virtuálního
vzdělávacího centra v rámci případných dotačních
titulů

C8

C8.2

Virtuální vzdělávací prostředí

Vytvoření virtuálního vzdělávacího centra, tvorba
struktury informační databáze

virtuální prostředí

XII.18

vlastní, dotační
tituly

ORP

C8

C8.2

Vzdělávací a metodické materiály

Tvorba vzdělávacích a metodických materiálů, jejich vkládání
vzdělávacího obsahu na portál vzdělávacího prostředí

počet sdílených vzdělávacích a
metodických materiálů

XII.18

vlastní, dotační
tituly

vedení škol

C8.2

Vzdělávací aktivity

Nabídka vzdělávacích aktivit škol a ostatních účastníků ve
vzdělávání, nabídky účasti pedagogů škol regionu (semináře,
školení, kurzy, workshopy, sdílení příkladů dobré praxe, …)

počet nabízených
vzdělávacích akcí

XII.18

vlastní, dotační
tituly

vedení škol

C9.2

Komplexní revize MAP pro období 20192020

Aktualizace Strategického Rámce MAP a funkční
provázání s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a
KAPem.

počet aktualizovaných MAP

IX.18

C8

C9

500 000 Kč MAP II

manažer MAP

