AKČNÍ PLÁN PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Název aktivity
Číslo priority ve SR MAP
Název priority ve SR MAP
Cíl ze SR MAP k dané
prioritě

Pravidelné setkávání vedení MŠ
1
Dostupnost kvalitního předškolního vzdělávání pro všechny
1.3 - Spokojení, vzdělaní a aktivní učitelé

Výstup

odborný seminář nebo kurz a vzájemné konzultace

Časový plán

1 x za pololetí
Vzdělávání vedení škol erudovanými lektory.
Témata budou vybírána na základě konzultace s vedením mateřských škol, znalosti prostředí a na základě aktuálních změna a
potřeb v oboru

Popis výstupu

Cíl aktivity a zdůvodnění
Kdo spolupracuje
Realizátor
Zdroje financování
Odhad finančních nákladů
Indikátor

Každé setkání vedení MŠ bude dvoudenní s celkovou časovou dotací 16 hodin. Minimálně 12 hodin z časové dotace bude
věnováno vzdělávání a zbylé 4 hodiny vzájemným konzultacím.
Podpora pozitivních vztahů a vazeb mezi vedením škol v regionu
Podpořit vzdělanostní základnu vedení škol a pozitivně tak ovlivnit směřování a úroveň vzdělávání na území MAP. Umožnit
vedení škol vzájemné konzultace v neformálním prostředí a podpořit pozitivní oborové vztahy.
MŠ Hartmanice, MŠ Rabí, MŠ Smetanova Sušice, MŠ Tylova Sušice, MŠ Srní, MŠ Velhartice, MŠ Žihobce, MŠ Kašperské Hory,
MŠ Žichovice
MAS Pošumaví
MAP
60 000,- Kč za jedno dvoudenní setkání

Název aktivity

Semináře pro pedagogy MŠ
1
Dostupnost kvalitního předškolního vzdělávání pro všechny
1.2 - Podpora čtenářské a matematické pregramotnosti
1.3 - Spokojení, vzdělaní a aktivní učitelé
1.4 - Dostupné inkluzivní a kvalitní předškolní vzdělávání

Číslo priority ve SR MAP
Název priority ve SR MAP
Cíl ze SR MAP k dané
prioritě
Výstup

Odborné semináře a kurzy

Časový plán

2x za pololetí seminář tematicky zaměřený dle poptávky pedagogů či dle aktuálnosti tématu a dostupnosti lektora
Seminář / inspirační setkání k matematické pregramotnosti
Seminář / inspirační setkání ke čtenářské pregramotnosti
Seminář k logopedické prevenci
PŘÍLEŽITOST Seminář k inkluzivním tématům (např. metody práce se žáky s SVP apod.) a seminář k tématu psychologie dítěte
Seminář / inspirační setkání k novým metodám výuky (prožitkové, kooperační, situační,…)
Seminář / inspirační setkání k práci s nadanými dětmi
Seminář / inspirační setkání k přípravě dětí na školní docházku, k prevenci školního neúspěchu a k prevenci dyslexie
Seminář zaměřený na komunikaci mezi MŠ a rodinou a na psychohygienu pro učitele
Seminář / inspirační setkání k tématům, která aktuálně vyvstanou a v době přípravy tohoto akčního plánu ještě nebyla
známá.
Cílem aktivity je poskytnutí kvalitního vzdělávání pedagogům přímo v regionu. V řešeném území je obtížné dostat se ke
kvalitním seminářům a projekt MAP je tak jednou z mála příležitostí k rozšíření nabídky vzdělávání, a to bez nutnosti dojíždět,
což je pedagogy vnímáno velmi kladně.
MŠ Hartmanice, MŠ Rabí, MŠ Smetanova Sušice, MŠ Tylova Sušice, MŠ Kolinec, MŠ Srní, MŠ Dlouhá Ves, MŠ Velhartice, MŠ
Žihobce, MŠ Kašperské Hory, MŠ Hrádek, MŠ Žichovice

Popis výstupu

Cíl aktivity a zdůvodnění
Kdo spolupracuje
Realizátor

MAS Pošumaví

Zdroje financování
Odhad finančních nákladů
Indikátor

MAP
5 000,- až 15 000,- Kč za jeden seminář dle nákladů na lektora, nájmu, počtu účastníků (občerstvení), tisku materiálů apod.

Název aktivity

Pracovní skupiny
1, 2, 3

Číslo priority ve SR MAP

1 - Dostupnost kvalitního předškolního vzdělávání pro všechny
2 - Dostupnost kvalitního základního vzdělání pro všechny
3 - Rozvoj zájmového a neformálního vzdělávání

Název priority ve SR MAP
Cíl ze SR MAP k dané
prioritě

Povinně určeny projektem MAP II

Výstup

Zasedání pracovních skupin

Časový plán

Cíl aktivity a zdůvodnění

viz kolonka "Popis výstupu"
Pracovní skupina pro čtenářskou gramotnost - schází se 1x ročně
Pracovní skupina pro matematickou gramotnost - schází se 1x ročně
Pracovní skupina pro rovné příležitosti - schází se nejméně 4x ročně a tvoří ji min. 7 osob
Pracovní skupina pro financování - schází se 4x ročně a tvoří ji min. 5 osob
Pro správné směřování vytyčených aktivit je důležité, aby aktéři v území definovali cíle a směry dalšího postupu

Kdo spolupracuje

MŠ Rabí, MŠ Velhartice

Realizátor
Zdroje financování

MAS Pošumaví
MAP
Pracovní skupina pro čtenářskou gramotnost (5 osob, min. 1x ročně, jedno zasedání trvá 2 hodiny, odměna vedoucího
pracovníka skupiny a člena 250 Kč/hod) 2 500,- Kč / 1 zasedání

Odhad finančních nákladů

Pracovní skupina pro matematickou gramotnost (5 osob, min. 1x ročně, jedno zasedání trvá 2 hodiny, odměna vedoucího
pracovníka skupiny a člena 250 Kč/hod) 2 500,- Kč / 1 zasedání
Pracovní skupina pro rovné příležitosti (7 osob, 4x ročně, jedno zasedání trvá 2 hodiny, odměna vedoucího pracovníka
skupiny a člena 250 Kč/hod) 3 500,- Kč / 1 zasedání
Pracovní skupina pro financování - schází se 4x ročně a tvoří ji min. 5 osob, jedno zasedání trvá 2 hodiny, odměna vedoucího
pracovníka skupiny a člena 250 Kč/hod) 3 500,- Kč / 1 zasedání

Indikátor

Název aktivity

Exkurze a vzdělávací programy pro děti v MŠ
1
Dostupnost kvalitního předškolního vzdělávání pro všechny

Číslo priority ve SR MAP
Název priority ve SR MAP

1.2 - Podpora čtenářské a matematické pregramotnosti
1.4 - Dostupní, inkluzivní a kvalitní předškolní vzdělávání

Cíl ze SR MAP k dané
prioritě
Výstup

Jednodenní exkurze nebo vzdělávací program pro děti v MŠ

Časový plán

2x za rok

Popis výstupu

1. (cíl 1.4) Jednodenní exkurze / vzdělávací program se zaměřením na posilování vztahu k regionu, k přírodě a ke zvířatům,
budování vztahu k technice (např. setkání s ornitologem, návštěva jezdecké stáje, dětská prohlídka historického objektu,
ukázky řemesel např. na hradě Švihov vždy v červnu při Dni řemesel, vzdělávací program Malé technické univerzity apod.)
2. (cíl 1.2) Spolupráce s domovem pro seniory - "Babičky a dědečkové čtou dětem"

Cíl aktivity a zdůvodnění

Kdo spolupracuje
Realizátor
Zdroje financování
Odhad finančních nákladů

3. (cíl 1.2) Vzdělávací program zvyšující kvalitu předškolního vzdělávání ve spolupráci např. s organizacemi neformálního
vzdělávání (podpora čtenářské pregramotnosti ve spolupráci s knihovnami, podpora matematické gramotnosti - např.
Matematiky všemi smysly či Hejného metoda v MŠ - www.hmat.cz apod.)
ad 1. (cíl 1.4) Budování vztahu k regionu a k přírodě, která děti obklopuje, je důležitým faktorem pro jejich budoucí život a je
potřeba tento vztah rozvíjet již od útlého věku. Stejně tak podpora vztahu dětí k technice a vědě, zprostředkovaná věku
přiměřenými metodami, může ovlivnit budoucí výběr studia a povolání.
ad 2. (cíl 1.2) Program "Babičky a dědečkové čtou dětem" je zaměřen na podporu mezigeneračních vazeb, rozvoj čtenářské
gramotnosti a vztahu k četbě. Může přispět k pozitivnímu vnímání seniorů u dětí a v dlouhodobém horizontu vést k větším
mezigenerační toleranci. Nepominutelným přínosem je též pozitivní vliv na seniory, kterým tento program může přinést více
radosti do života.
ad 3. (cíl 1.2) Vzdělávací programy přinášejí možnost rozšířit povědomí dětí o řadě témat, a to přístupnou a motivační
formou.
MŠ Hartmanice, MŠ Rabí, MŠ Smetanova Sušice, MŠ Tylova Sušice, MŠ Kolinec, MŠ Srní, MŠ Dlouhá Ves, MŠ Velhartice, MŠ
Kašperské Hory, MŠ Hrádek, MŠ Žichovice
MAS Pošumaví
Školy, zřizovatelé, rodiče
25 000 Kč za exkurzi a/nebo vzdělávací program (doprava; program);
5 000,- Kč za program "Babičky a dědečkové čtou dětem" představuje náklady na dopravu dětí ze 3 MŠ do domova pro
seniory, v případě, kdy senioři docházejí do školky, jsou náklady 0,- Kč.
15 000,- Kč za vzdělávací program pro 3 MŠ

Indikátor

Název aktivity

Konference pro vzdělávání
1, 2, 3
1 - Dostupnost kvalitního základního a předškolního vzdělávání
2 - Dostupnost kvalitního základního vzdělání pro všechny
3 - Rozvoj zájmového a neformálního vzdělávání

Číslo priority ve SR MAP

Název priority ve SR MAP

Cíl ze SR MAP k dané
prioritě

1.5 - Posílení spolupráce mezi školami a rodiči
2.6 - Posílení spolupráce mezi školami a rodiči
3.1 - Podpora spolupráce jednotlivých aktérů zájmového, neformálního a formálního vzdělávání
3.2 - Rozvoj a zkvalitnění neformálního a zájmového vzdělávání

Výstup

Posílení vazby mezi poskytovateli formálního, neformálního a zájmového vzdělávání a mezi rodičovskou i širokou
veřejností

Časový plán

1x za rok

Popis výstupu

Cíl aktivity a zdůvodnění

Konference pro rodičovskou, odbornou pedagogickou i širokou veřejnost, kde bude představena nabídka organizací,
věnujících se volnočasovému a neformálnímu vzdělávání, nabídka organizací, zaměřených na péči o rodinu a děti, nabídka
školských zařízení, případně prezentace státních orgánů, které mají vzdělávání a péči o děti ve své dikci.
Zvýšit informovanost odborné i laické veřejnosti a rodičů v oblasti vzdělávání, nabídky, neformálního a zájmového
vzdělávání, organizací, zabývajících se péčí o děti a rodiny. Zprostředkovat jednotlivým aktérům (organizacím, rodičům,
veřejnosti) možnost navázání spolupráce.

Kdo spolupracuje

MŠ Rabí, MŠ Žichovice

Realizátor
Zdroje financování
Odhad finančních nákladů

MAS Pošumaví
MAP
10 000,- Kč za jednu konferenci

Indikátor

Název aktivity

Setkání rodičů dětí vstupujících do MŠ
1
Dostupnost kvalitního předškolního vzdělávání pro všechny

Číslo priority ve SR MAP
Název priority ve SR MAP
Cíl ze SR MAP k dané
prioritě

1.5 Posílení spolupráce mezi školami a rodiči

Výstup

Seminář pro rodiče dětí, které vstupují do MŠ

Časový plán

Jedenkrát do roka na konci května / v průběhu června

Kdo spolupracuje

Seminář zaměřený na přípravu dítěte na MŠ, minimální požadavky na schopnosti dítěte, fungování MŠ a její spolupráce
s rodiči.
Cílem je kvalitnější příprava dítěte na MŠ, nastartování spolupráce s rodiči, prevence problémů dítěte ve školce a prevence
konfliktů mezi rodiči a MŠ.
Rodiče dětí, zapsaných od následujícího školního roku do MŠ; MŠ v regionu

Realizátor

MAS Pošumaví

Zdroje financování

MAP

Odhad finančních nákladů
Indikátor

2000 Kč / rok

Popis výstupu
Cíl aktivity a zdůvodnění

Název aktivity

Půjčovna pomůcek

Číslo priority ve SR
MAP
Název priority ve SR
MAP

1
Dostupnost kvalitního předškolního vzdělávání pro všechny
Cíl 1.1 Rozvoj infrastruktury škol
Cíl 1.2 Podpora čtenářské a matematické pregramotnosti
Cíl 1.4 Dostupné, inkluzivní a kvalitní předškolní vzdělávání

Cíl ze SR MAP k dané
prioritě
Výstup

Zvýšení kvality vzdělávacího procesu a možnost zajištění dalších aktivit MŠ

Časový plán

Průběžně

Popis výstupu

Cíl aktivity a
zdůvodnění

MŠ mají možnost zapůjčit si zdarma specializované pomůcky nejrůznějšího zaměření, rozvíjejících výuku a kompetence dětí a zároveň
potřeb pro konání akcí
Zvýšit kvalitu výuky pomůckami, které si MŠ nemohou dovolit zakoupit, nebo by jejich zakoupení nebylo ekonomické z důvodu
občasného používání. Sdílením pomůcek mezi MŠ je možné zajistit jejich efektivní využití. Potřeby pro zajištění akcí pak napomáhají
jejich organizaci a kvalitě.

Kdo spolupracuje

Všechny školy

Realizátor

MAS Pošumaví

Zdroje financování

MAS Pošumaví – projekt MAP

Odhad finančních
nákladů
Indikátor

irelevantní

