AKČNÍ PLÁN PRO OBLAST ZÁJMOVÉHO A NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
Název aktivity
Číslo priority ve SR MAP
Název priority ve SR MAP
Cíl ze SR MAP k dané
prioritě

Výstup

Časový plán
Popis výstupu

Dejme dětem prostor
3
Rozvoj zájmového a neformálního vzdělávání
3.2 - Rozvoj a zkvalitnění neformálního a zájmového vzdělávání
1. Pravidelný Klub pro děti školního věku
2. Jednorázové programy, zaměřené na komplexní rozvoj dítěte (případně i na širší veřejnost) = činnosti zaměřené na
neformální vzdělávání, možnost debat, setkávání, projekce, kreativní dílny, apod. Dalším přesahem aktivit je také
podněcování k přemýšlení o základních lidských hodnotách.
ad 1. jedenkrát týdne v délce 2 hodin
ad 2 dle zájmu z území, dostupnosti lektorů a možností realizátora, minimálně však průměrně 2 programy do roka
1. Vytvoření pravidelně zajišťovaného odpoledního volnočasového klubu pro děti druhého stupně ZŠ
2. Organizace a zajištění programů zaměřených na vzdělávání a rozvoj osobnosti dětí druhého stupně ZŠ. Některé programy
budou určeny i pro širší veřejnost.

Cíl aktivity a zdůvodnění

Cílem je vytvořit dětem školního věku neutrální prostor, ve kterém by si mohly dobrovolně vyzkoušet různorodé aktivity,
které podpoří rozvoj jejich schopností a dovedností a kde budou moci trávit mimoškolní čas. Současně chceme cíleně
zaměřenými programy klubu podpořit zdravý vývoj dětí, jejich sebevědomí a schopnost seberealizace a sebereflexe, usnadnit
schopnost orientace při výběru budoucího povolání a směrování vlastního života, budování povědomí a vlastní
odpovědnosti, vztah k regionu a kořenům. Vytvořením pravidelného klubu pro děti, který by zastřešoval jednotlivé projekty,
dáváme prostor dětem, aby svůj mimoškolní čas trávili efektivně a podnětně.

Kdo spolupracuje

ZŠ Sušice, ZŠ Velhartice, ZŠ Kolinec, ZUŠ Sušice

Realizátor
Zdroje financování

Oblastní charita Sušice, MAS Pošumaví
Organizace zájmového a neformálního vzdělávání, rodiče
Mzdové prostředky cca 33660,- Kč / rok (vedoucí 160 Kč/hod. 2 hod. výkonu + 2 hodiny přípravy, 33 týdnů v roce, asistent
160 Kč/hod 2 hodiny výkonu, 33 týdnů v roce).
Prostředky na pomůcky 10 000,- Kč / rok.
Prostředky na jednotlivé programy: 10 000,- Kč / program. 5 programů / rok = 50 000,- Kč / rok (lektoři, nájemné za prostory,
pomůcky, občerstvení).

Odhad finančních nákladů

Indikátor

Název aktivity

Pracovní skupiny
1, 2, 3
1 - Dostupnost kvalitního předškolního vzdělávání pro všechny
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

Povinně určeny projektem MAP II

Výstup

Zasedání pracovních skupin

Časový plán

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

Cíl aktivity a zdůvodnění
Kdo spolupracuje
Realizátor
Zdroje financování

Odhad finančních nákladů

Indikátor

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
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

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

Výstup

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

Časový plán

1x za rok

Popis výstupu

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.

Cíl aktivity a zdůvodnění

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
Realizátor
Zdroje financování
Odhad finančních nákladů
Indikátor

MAS Pošumaví
MAP
10 000,- Kč za jednu konferenci

Název aktivity

ZUŠ OPEN
3

Číslo priority ve SR MAP

Cíl ze SR MAP k dané
prioritě

Rozvoj zájmového a neformálního vzdělávání
3.1 - Podpora spolupráce jednotlivých aktérů zájmového, neformálního a formálního vzdělávání
3.2 - Rozvoj a zkvalitnění neformálního a zájmového vzdělávání

Výstup

Propagace a veřejná prezentace základních uměleckých škol v průběhu akce, opakující se vždy jedenkrát za rok.

Časový plán

1x za rok, vždy v květnu

Popis výstupu

Vystoupení žáků ZUŠ Sušice ve veřejném prostoru města Sušice, a to v rámci celostátního happeningu, podporovaného
Nadačním fondem Magdaleny Kožené

Název priority ve SR MAP

Cíl aktivity a zdůvodnění
Informování veřejnosti o činnosti ZUŠ, veřejná prezentace ZUŠ, motivace žáků ZŠ k zápisu do ZUŠ. Cílem je zvýšit zájem žáků
ZŠ o uměleckou tvorbu a o smysluplné využití volného času.
Kdo spolupracuje
Realizátor
Zdroje financování

ZUŠ Františka Stupky Sušice
ZUŠ Františka Stupky Sušice, rodiče

Odhad finančních nákladů

10 000,- Kč / rok na materiální zajištění aktivit

Indikátor

