AKČNÍ PLÁN PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Název aktivity

Pravidelné setkávání vedení ZŠ

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

2
Dostupnost kvalitního základního vzdělávání pro všechny
2.4 - Spokojení, vzdělaní a aktivní učitelé

Výstup

Odborný seminář nebo kurz a vzájemné konzultace

Časový plán

1 x za pololetí
Vzdělávání vedení škol erudovanými lektory

Popis výstupu

Témata budou vybírána na základě konzultace s vedením škol, znalosti prostředí a na základě aktuálních změna a potřeb v oboru
Každé setkání vedení ZŠ 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

Cíl aktivity a
zdůvodnění

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.

Kdo spolupracuje

ZŠ Žichovice, ZŠ Dlouhá Ves, ZŠ Kolinec, ZŠ Srní, ZŠ Velhartice, ZŠ Žihobce, ZŠ Sušice, ZŠ Kašperské Hory, ZŠ Hrádek, ZŠ Hartmanice

Realizátor

MAS Pošumaví

Zdroje financování
Odhad finančních
nákladů
Indikátor

MAP
60 000,- Kč za jedno dvoudenní setkání

Název aktivity

Exkurze pro pedagogy

Číslo priority ve SR
MAP
Název priority ve SR
MAP

Dostupnost kvalitního základního vzdělání pro všechny

Cíl ze SR MAP k dané
prioritě

2.2 - dostupné, inkluzivní a kvalitní základní vzdělávání;
2.3 - Podpora čtenářské a matematické gramotnosti a polytechnického vzdělávání;
2.4 - Spokojení, vzdělaní a aktivní učitelé;
2.6 - Zvýšení kulturního povědomí a znalosti regionu k posílení emocionální vazby žáků na region s
cílem podpoření kontinuity osídlení

Výstup
Časový plán

2

1. Dvoudenní regionální exkurze pro pedagogy ZŠ a MŠ
2. Jednodenní odborná pedagogická exkurze ZŠ a MŠ
ad 1. jedenkrát za rok společná exkurze pedagogů ZŠ a MŠ, ad 2. pedagogové ZŠ jedenkrát za rok, pedagogové MŠ jedenkrát za rok
ad 1. Zvýšení povědomí pedagogů o historii, přírodě, tradicích i současné podobě regionu s cílem přenesení těchto poznatků na žáky
ad 1. Inspirace pedagogů k místně zakotvenému učení

Popis výstupu

ad 1. Vytvoření prostoru pro setkávání a výměnu zkušeností mezi pedagogy
ad 1. Rozvoj schopnosti pedagogů připravovat a vést vlastní exkurze pro děti a žáky
PŘÍLEŽITOST ad 2. vzdělávací exkurze s odborným pedagogickým zaměřením, především pak na inkluzi, kvalitu vzdělávání a
vzdělávání v gramotnostech
ad 2. Vytvoření prostoru pro setkávání a výměnu zkušeností pedagogů ZŠ

Cíl aktivity a
zdůvodnění
Kdo spolupracuje

Zvýšení povědomí pedagogů o regionu, rozvoj jejich informační a vzdělanostní základny, vytváření platformy k setkávání a výměně
zkušeností mezi pedagogy.
ZŠ Žichovice, ZŠ Dlouhá Ves, ZŠ Kolinec, ZŠ Srní, ZŠ Velhartice, ZŠ Žihobce, ZŠ Hrádek, ZŠ Hartmanice

Realizátor

MAS Pošumaví

Zdroje financování
Odhad finančních
nákladů
Indikátor

MAP
1. Dvoudenní regionální exkurze 50 000,- Kč za jednu exkurzi
2. Jednodenní odborná pedagogická exkurze 10 000,- Kč za jednu exkurzi

Název aktivity

Semináře pro pedagogy ZŠ

Číslo priority ve SR
MAP
Název priority ve SR
MAP

Dostupnost kvalitního základního vzdělání pro všechny

Cíl ze SR MAP k dané
prioritě

2.2 - Dostupné, inkluzivní a kvalitní základní vzdělávání;
2.3 - Podpora čtenářské a matematické gramotnosti a polytechnického vzdělávání;
2.4 - Spokojení, vzdělaní a aktivní učitelé

2

Výstup

Odborné semináře, ukázkové hodiny a kurzy

Časový plán

2x za pololetí seminář tematicky zaměřený dle poptávky pedagogů či dle aktuálnosti tématu a dostupnosti lektora
Seminář / inspirační setkání / ukázková hodina k matematické a digitální gramotnosti
Seminář / inspirační setkání / ukázková hodina ke čtenářské gramotnosti

Popis výstupu

Cíl aktivity a
zdůvodnění
Kdo spolupracuje

Seminář k prevenci rizikového chování (např. prevence šikany a kyberšikany, komunikace s rodiči, vedení třídnických hodin, budování
třídního kolektivu, drogová prevence a prevence dalších druhů rizikového chování)
PŘÍLEŽITOST Seminář k inkluzivním tématům (např. plán pedagogické podpory, tvorba IVP, metody práce se žáky s SVP apod.)
Seminář / inspirační setkání k práci s nadanými žáky
Seminář zaměřený na komunikaci mezi ZŠ a rodinou a na psychohygienu pro učitele
Seminář / inspirační setkání / ukázková hodina 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.
ZŠ Žichovice, ZŠ Dlouhá Ves, ZŠ Kolinec, ZŠ Srní, ZŠ Velhartice, ZŠ Žihobce, ZŠ Sušice, ZŠ Kašperské Hory, ZŠ Hrádek, ZŠ Hartmanice

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

Číslo priority ve SR
MAP

1, 2, 3
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

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

Cíl aktivity a
zdůvodnění

Pro správné směřování vytyčených aktivit je důležité, aby aktéři v území definovali cíle a směry dalšího postupu

Kdo spolupracuje

ZŠ Velhartice, ZŠ Lerchova, ZŠ Hartmanice

Realizátor

MAS Pošumaví

Zdroje financování

MAP

Odhad finančních
nákladů

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

Indikátor

Název aktivity
Číslo priority ve SR
MAP
Název priority ve SR
MAP

Exkurze a vzdělávací programy pro žáky ZŠ
2
Dostupnost kvalitního základního vzdělávání pro všechny

Výstup

Jednodenní exkurze nebo vzdělávací program pro žáky ZŠ

Časový plán

2x za rok, přičemž 1x ročně bude exkurze věnována žákům 1. stupně a 1x ročně žákům 2. stupně

Popis výstupu

1. (cíl 2.6) Jednodenní exkurze zaměřená na poznávání kraje, v němž žijí, jeho zvláštností, památek, místních tradic, řemeslné i
průmyslové výroby, zemědělství a chovu; Zvýšení kulturního povědomí a emocionální vazby žáků na kraj, v němž žijí; Propagace
technických, řemeslných a zemědělských oborů
2. (cíl 2.3) Jednodenní exkurze / vzdělávací programy zaměřené na polytechnickou výchovu a ekologii - např. Energetika,
popularizační centra vědy a techniky (např. Techmania Plzeň), popularizační programy vědy a techniky ve školách (např. Vědohrátky),
ekologická témata (např. Envicentrum Podbranský mlýn Horažďovice)
3. (cíl 2.6, 2.3, 2.2) Vytvoření katalogu možných cílů exkurzí a vzdělávacích aktivit v regionu, jejichž služby mohou školy využít.
ad 1. Oblast ORP Sušice se dlouhodobě potýká s odlivem obyvatelstva. Jedením z příspěvků ke zbrždění tohoto trendu je také
propagace regionu u žáků ZŠ. Podpora pozitivní emocionální vazby na region může zapůsobit při rozhodování žáka o volbě dalšího
studia i povolání. Takto podpořený žák si spíše může vybrat SŠ v regionu, nebo se do něj po studiích vrátit. Dalším motivem exkurzí je
propagace technických a řemeslných oborů a zemědělských oborů, které může žákům region nabídnout a které mohou studovat na
SOŠ a SOU Sušice. Exkurze jim mohou též pomoci s výběrem povolání. Podpořený žák si uvědomuje, že řemeslné, technické a
zemědělské obory mají v regionu své uplatnění.

Cíl aktivity a
zdůvodnění

Kdo spolupracuje
Realizátor
Zdroje financování
Odhad finančních
nákladů
Indikátor

ad 2. Popularizace vědy, techniky a ekologie u žáků ZŠ buď formou výjezdové exkurze nebo formou vzdělávacího programu,
realizovaného ve škole externím dodavatelem. Z dlouhodobého hlediska má aktivita za cíl přispět k pozitivnímu vnímání vědy,
techniky a ekologie, ke zvýšení zájmu žáků o tyto obory a zároveň zatraktivnění studia jako takového. Praktické zaměření a
odstranění bariér, které jsou v podobě stereotypů vůči těmto tématům rozšířeny, mohou přispět ke zvýšenému zájmu žáků o
studium těchto oborů na SŠ a zároveň ke zlepšení jejich výkonu ve škole (motivační účinek).
ad 3. Vytvoření katalogu možných cílů exkurzí a vzdělávacích aktivit v regionu, jejichž služby mohou školy využít, má za cíl poskytnout
pedagogům co nejúplnější přehled atraktivních firem, organizací, míst, poskytovatelů služeb atd., které lze oslovit s žádostí o exkurzi
nebo o realizaci vzdělávacího programu. V tomto směru je snahou projektu MAP co nejvíce pedagogům s přípravou nadstandardních
vzdělávacích aktivit pomoci a podnítit je k jejich realizaci.
ZŠ Žichovice, ZŠ Dlouhá Ves, ZŠ Kolinec, ZŠ Srní, ZŠ Sušice, ZŠ Hrádek
MAS Pošumaví
Financování ze strany škol, zřizovatelů, rodičů, Projekt polytechnického vzdělávání Plzeňského kraje, mikrogranty Plzeňského kraje
25 000 Kč za exkurzi a/nebo vzdělávací program (doprava; program)

Název aktivity

Konference pro vzdělávání

Číslo priority ve SR
MAP

1, 2, 3

Název priority ve SR
MAP

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

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

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

ZŠ Sušice

Realizátor

MAS Pošumaví

Zdroje financování
Odhad finančních
nákladů
Indikátor

MAP
10 000,- Kč za jednu konferenci

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

Týden pro zdraví
2
Dostupnost kvalitního základního vzdělávání pro všechny
2.2 - Dostupné, inkluzivní a kvalitní základní vzdělávání

Výstup

Zážitkový zdravotnický program pořádaný Střední zdravotnickou školou Klatovy

Časový plán

týdenní program, vždy v únoru

Popis výstupu

Týdenní běh přednášek, besed, praktických ukázek a nácviků, poskytování zdravotnických informací.
Témata týdne pro zdraví: první pomoc, výživa a poruchy příjmu potravy, závislosti, stomatologická prevence, prevence rakoviny,
pohlavních chorob apod.

Cíl aktivity a
zdůvodnění

Zdravotní prevence, učení první pomoci, motivace ke studiu zdravotnických oborů

Kdo spolupracuje

ZŠ Kolinec, ZŠ Velhartice, ZŠ Hrádek, ZŠ Hartmanice

Realizátor

Střední zdravotnická škola Klatovy

Zdroje financování

Střední zdravotnická škola Klatovy, školy, rodiče

Odhad finančních
nákladů
Indikátor

15 000,- Kč / rok - autobusová doprava alespoň 3 škol, případně příspěvek na pomůcky a zdravotnický materiál

Název aktivity

Setkávání členů školských rad

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

2
Dostupnost kvalitního základního vzdělávání pro všechny
2.5 – Posílení spolupráce mezi školami a rodiči

Výstup

Setkání členů školských rad, výměna zkušeností, aktuálních informací, vzdělávání členů školských rad

Časový plán

1 x za rok

Popis výstupu
Cíl aktivity a
zdůvodnění

Nepravidelné setkávání zájemců z řad členů školských rad, na nichž bude neformálně diskutována daná problematika, aktuální
informace a vyměňovány zkušenosti. Zároveň bude probíhat lektorské vzdělávání účastníků.
Erudovat členy školských rad, posílit jejich vazbu na školu a vzájemné pochopení mezi školou a rodiči. Důvodem je nedostatečná
znalost mnoha členů školských rad ve věci jejich role, fungování školy apod.

Kdo spolupracuje

Zájemci z řad členů školských rad

Realizátor

MAS Pošumaví

Zdroje financování

MAS Pošumaví – projekt MAP

Odhad finančních
nákladů
Indikátor

5000 za jedno setkání

Název aktivity

Půjčovna pomůcek

Číslo priority ve SR
MAP
Název priority ve SR
MAP

2
Dostupnost kvalitního základního vzdělávání pro všechny
Cíl 2.1 Rozvoj infrastruktury škol
Cíl 2.2 Dostupné, inkluzivní a kvalitní základní vzdělávání
Cíl 2.3 Podpora čtenářské a matematické gramotnosti a polytechnického vzdělávání

Cíl ze SR MAP k dané
prioritě
Výstup

Zvýšení kvality vzdělávacího procesu a možnost zajištění dalších aktivit škol

Časový plán

Průběžně

Popis výstupu

Cíl aktivity a
zdůvodnění

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

