SETKÁNÍ K PŘÍPRAVĚ
MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU
ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
NA ÚZEMÍ ORP STŘÍBRO
Stříbro, 18. 11. 2015

SHRNUTÍ Z MINULÉHO SETKÁNÍ

•
•
•
•

základní informace o struktuře MAP
inspirativní příklad z ORP Ostrov
představení harmonogramu, fází a aktivit MAPu
rekapitulace a upřesnění „domácích úkolů“

PROGRAM DNEŠNÍHO SETKÁNÍ

•
•
•
•
•
•

vyhodnocení „domácích úkolů“
předběžné shrnutí potřeb a návštěv
stav přípravy MAP, představení Realizačního týmu
téma vzdělávání a mládeže v návrhu Strategie MAS
nabídka kurzu RODIČE SPOJENCI MŠ
nabídka výukových programů HROZNATOVY AKADEMIE

SOUHLAS ZŘIZOVATELŮ A ŠKOL
PROSÍME O DOLOŽENÍ CHYBĚJÍCÍCH DO KONCE TÝDNE!
Bezdružice

OK

Černošín

OK

Erpužice

?

Kladruby

?

Konstantinovy Lázně

?

Kostelec

OK

Stříbro

OK

Svojšín

?

Záchlumí
Středisko Víteček

scan
OK

POTŘEBY A NÁVŠTĚVY
PROSÍME O ZASLÁNÍ SOUPISU POTŘEB DO KONCE TÝDNE!
NÁVŠTĚVY BUDOU PROBÍHAT I V PRŮBĚHU PROSINCE
ZŠ

potřeby

návštěva

Bezdružice

X

2.11.

Černošín

X

MŠ
Bezdružice

potřeby

návštěva

X

Černošín

Kladruby

Erpužice

Konstantinovy Lázně

X

Stříbro, Mánesova

X

11.11.

Konstantinovy Lázně

Stříbro, Gagarinova

X

10.11.

X

22.10.

Kostelec

X

20.10.

Stříbro, Revoluční

Stříbro, Soběslavova

X

Svojšín

Stříbro, Palackého

Záchlumí

X

Víteček

X

ostatní

potřeby

Kladruby

2.11.

2.11.

Stříbro, Pastýřská
Svojšín

návštěva

Záchlumí

ZUŠ Bezdružice

dětské skupiny

ZUŠ Stříbro

LŠ Divočina, Stříbro

DDM Stříbro

22.10.

LŠ Víteček, Černošín

X

2.11.

potřeby

návštěva

X

SOUPIS NÁMĚTŮ A POTŘEB ŠKOLY

•
•
•
•
•
•

materiálně-technické vybavení
výchovně-vzdělávací činnost
zájmová činnost
vzdělávání pedagogů
spolupráce v místě a regionu
…

• Prosím, zašlete na vlaskova@mascz.cz do pátku 20. 11.
• Poté individuální konzultace (návštěvy).

PŘEDBĚŽNÉ SHRNUTÍ POTŘEB (1/3)
• venkovní prostory
– přístup do školy - přechod, bezpečný chodník, přístupová cesta, lavičky,
herní prvky, bezbariérový vstup, kamerový systém, rekonstrukce šaten
– školní zahrada – výsadba, celková úprava, herní prvky, venkovní učebna

• vnitřní prostory
– stavební obnova kmenových tříd, relaxační vybavení do tříd
– dílny, cvičná kuchyňka, jazyková učebna, volnočasová místnost (klubovna),
školní knihovna
– rekonstrukce WC, bezbariérové WC
– rekonstrukce a vybavení tělocvičny, hřišť, herní prvky na zahradě,
– modernizace vybavení školní kuchyně a jídelny
– obnova vybavení školní družiny
– rekonstrukce a vybavení sborovny

PŘEDBĚŽNÉ SHRNUTÍ POTŘEB (2/3)
• ICT
–
–
–
–

vybavení kmenových tříd interaktivními tabulemi a PC
obnova vybavení počítačových učeben
notebooky pro pedagogy
počítačová síť, zlepšení připojení k internetu

• stavební úpravy - obecně
–
–
–
–

oprava střechy, oprava komína, instalace fotovoltaických článků
zateplení fasády, výměna oken
rekonstrukce a využití půdy
rekonstrukce elektroinstalace, topné soustavy

• ostatní
– výukové pomůcky
– speciální a kompenzační pomůcky pro žáky s postižením (sluch, zrak)

PŘEDBĚŽNÉ SHRNUTÍ POTŘEB (3/3)
• personální a odborná podpora
–
–
–
–

pomocný pedagogický pracovník, asistent pedagoga, speciální pedagog
psycholog, logoped apod.
chůva - dohlídávání dětí
rodilí mluvčí na výuku NJ a AJ

• vzdělávání pedagogů i vedení
–
–
–
–

podpora práce ředitele a vzdělávání managementu škol
individuální i týmový rozvoj pedagogů (kurzy, školení, mentoring, …)
vzdělání asistentů pedagoga
mezinárodní stáže

• ostatní
– adaptační podpora pro špatně přizpůsobivé děti
– řešení dopravy za aktivitami (kulturní a sportovní program, …)

SHRNUTÍ NÁVŠTĚV (PŘEDBĚŽNÉ)
• dobrá spolupráce se zřizovatelem není vždy pravidlem
– pokud je, školu to posílí
• rozdíly v pociťovaných potřebách a problémech – obecně, čím je
subjekt menší tím má obtížnější podmínky – personální, finanční
• společný problém – demografický vývoj
– dětí je méně než jaké jsou kapacity škol, jak na to reagovat?
• obtížná dostupnost kvalifikovaných odborníků
– zejména logoped, ale též psycholog, speciální pedagog
a zejména asistent pedagoga, v menších školách i učitelé
• nedostatečná kapacita pedagogicko-psychologické poradny
– dlouhé čekací lhůty, nedostupnost vyšetření pro venkov,
nedostatečná kvalita posudků
• zatím všude přítomná velká iniciativa
v získávání projektových financí

STAV PŘÍPRAVY MAP

• poskytnuto souhlasné Stanovisko Regionální stálé konference (RSK)
– MAP pro ORP Nýřany bude zpracovávat MAS Radbuza
ve spolupráci s Centrem pro komunitní práci západní Čechy

• v rámci ORP Stříbro zatím máme 10 z 16 ředitelství (62,5%)
– k naplnění povinného minima 70% potřebujeme ještě min. 2 školy

• rozpracovaná žádost v MS2014+, podání do 24.11.2015
– povinné přílohy

REALIZAČNÍ TÝM - MAS Český Západ
• Jan Dražský Florian – manažer MAS
• Miroslava Vlášková – projektová manažerka
vlaskova@mascz.cz; tel. 603768908

•
•
•
•
•
•

Ing. Markéta Frouzová – odb. konzultantka (dotační poradenství)
Miroslava Válová – odb. konzultantka (spolupráce škol, mimoškolní aktivity)
PhDr. Ida Kaiserová – odb. konzultantka (venkovské školství)
Mgr. Zdeňka Kučerová – odb. konzultantka (inkluze, vzdělávání pedagogů)
Centrum pro komunitní práci západní Čechy – odborný konzultant
Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje – odborný konzultant

ŘÍDÍCÍ VÝBOR
probíhají nominace, ustanovení v lednu 2016
• realizátor MAP (MAS Český Západ)
• zástupce kraje, zástupce KAP
• zástupci zřizovatelů škol
– 9 obcí, 1 NNO, Plzeňský kraj

• vedení škol, výborní učitelé, zástupci z družin
– 16 škol

• zástupci neformálního a zájmového vzdělávání
– cca 100 NNO pracujících s mládeží

• zástupci ZUŠ
– 2 ZUŠ

• zástupce rodičů
– 4 SRPŠ

• lokální konzultant ASZ
• volitelní partneři

DALŠÍ ORGANIZACE, KTERÉ PRACUJÍ S MLÁDEŽÍ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Baník Stříbro
Atletika Stříbro
Buldoci Stříbro
Zápas Stříbro
Ekocentrum Tymián
Liga lesní moudrosti
Lomy 39
včelaři, chovatelé, hasiči, TJ, …
Prosíme o konkrétní tipy z Vaší obce.

HARMONOGRAM ZPRACOVÁNÍ MAP

• 4.Q 2015 – 1.Q 2016
•
•
•
•
•

prosinec 2015
1. 1. 2016
únor/březen 2016
květen 2016
červen 2016

• 31. 12. 2017

dotazníkové šetření MŠMT
výstupy nejdéle v dubnu 2016
info o výsledku kontroly Žádosti
zahájení realizace projektu
info o výsledku hodnocení Žádosti
vydání Rozhodnutí
1. monitorovací zpráva
dále každé 3 měsíce
ukončení realizace projektu

VZDĚLÁVÁNÍ A MLÁDEŽ VE STRATEGII
MAS Český Západ 2014-20 (2016-23)
•

Strategický cíl 2. Společný život - zajistit fungování služeb a dobré podmínky pro život
– Specifický cíl 2.2. Přístupné a kvalitní veřejné služby
• Opatření 2.2.1. Rozvoj kvality vzdělávání, volnočasových aktivit a péče o děti
– rekonstrukce, budování a vybavení mateřských, základních a středních
škol, dalších vzdělávacích zařízení, provozovatelů volnočasových aktivit a
zařízení péče o děti jako jsou lesní školky, centra volného času, domy dětí
a mládeže, sportovní kluby, kroužky, knihovny atd. (např. třídy, kmenové
a specializované učebny, tělocvičny, hřiště, sportoviště, víceúčelové haly,
zahrady, klubovny, jídelny, kuchyně apod.)
– podpora nabídky aktivit vzdělávacích a volnočasových zařízení
– zajištění dopravy dětí za vzděláním a volnočasovými aktivitami
(např. školní autobusy, doprava na kroužky apod.)
– podpora zajištění péče o děti
(např. odpolední kluby, dětské skupiny apod.)
– preventivní aktivity pro děti a mládež
– organizace denních (příměstských) táborů a pobytových akcí pro děti

VZDĚLÁVÁNÍ A MLÁDEŽ VE STRATEGII
MAS Český Západ 2014-20 (2016-23)
•

Strategický cíl 3. Společná cesta - vyhledávat a podporovat iniciativy jednotlivců i
skupin a rozvíjet jejich spolupráci
– Specifický cíl 3.1. Rozvoj lidského potenciálu a zapojování veřejnosti
• Opatření 3.1.3. Spolupráce se studenty a zapojování mládeže
– získání pozornosti a zájmu mládeže o region, kde žijí (např. organizací
soutěží, prezentací ve školách, zapojování do organizace kulturních akcí,
dětští reportéři apod.)
– spolupráce se středními a vysokými školami a jejich studenty (např.
vypisováním nabídky témat středoškolské odborné činnosti, bakalářských
a diplomových prací, spoluprací na výzkumných aktivitách, nabídky
odborných stáží a praxí apod.)
– organizace burzy studentských brigád

NÁVRH STRATEGIE ZVEŘEJNĚN NA WWW.MASCZ.CZ
MOŽNOST PŘIPOMÍNKOVÁNÍ DO 22.11.2015

MOŽNOSTI DOTAČNÍ PODPORY - návrh
MAS Český Západ 2014-20 (2016-23)
• IROP - BEZPEČNÝ POHYB (15 mil. Kč)
– komplexní opatření pro zvýšení bezpečnosti dopravy v centru obcí
a na nebezpečných úsecích

• IROP - ZÁZEMÍ PRO VZDĚLÁVÁNÍ (7 mil. Kč)
– infrastruktura pro předškolní, základní a střední vzdělávání
• výstavba (pouze u předškolních zařízení)
• stavební úpravy, pořízení vybavení za účelem vytvoření či zvyšování
kapacity, zajištění rozvoje dětí v polytechnickém vzdělávání a žáků
základních a středních škol v klíčových kompetencích, nebo umožnění
rovného přístupu ke vzdělávání dětem a žákům se specifickými
vzdělávacími potřebami (např. stavební úpravy pro bezbariérová řešení)
• pořízení vybavení, kompenzačních pomůcek a vybavení, školních
poradenských pracovišť apod.
– infrastruktura pro celoživotní, zájmové a neformální vzdělávání
• výstavba, stav.úpravy, pořízení vybavení pro vzdělávání v klíč.kompetencích

MOŽNOSTI DOTAČNÍ PODPORY - návrh
MAS Český Západ 2014-20 (2016-23)
• OP Z - PÉČE O DĚTI (3 mil. Kč)
–
–
–
–

odpolední kluby pro děti
denní (příměstské) tábory a krátkodobé programy péče o děti
doprava dětí
dětské skupiny

NÁVRH STRATEGIE ZVEŘEJNĚN NA WWW.MASCZ.CZ
MOŽNOST PŘIPOMÍNKOVÁNÍ DO 22.11.2015

Zjednodušené projekty OP VVV pro MŠ
jednotkové náklady (ŠABLONY)
1. Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ
 Vzdělávání pedagogických pracovníků

2. Personální podpora MŠ
 Chůva
 Školní speciální pedagog/školní psycholog
 Sociální pedagog
 Školní asistent
3. Usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ
 Tematická setkávání a spolupráce s rodiči
 Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností
 Individualizace vzdělávání v MŠ

Zjednodušené projekty OP VVV pro ZŠ
jednotkové náklady (ŠABLONY)
1. Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ
 Vzdělávání pedagogických pracovníků
2. Extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ
 Čtenářský klub
 Klub matematické logiky
3. Personální podpora ZŠ
 Školní asistent
 Školní speciální pedagog
 Školní psycholog
 Sociální pedagog
4. Spolupráce s rodiči žáků ZŠ
 Tematická setkávání a spolupráce s rodiči

Podporované aktivity z IROP
INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY
Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků
v následujících klíčových kompetencích:
o v oblastech komunikace v cizích jazycích
o v oblasti technických a řemeslných oborů
o např. horník, modelář, strojník, kovář, opravář, keramik, šperkař,
výrobce papíru, potravinář, mlynář, pekař, cukrář, mlékař, řezník,
pivovarník, pivovarnické práce, textil, krejčí, švadlena, košíkář, truhlář,
čalouník, tiskař, grafik, fotograf, architekt, instalatér, kameník, zedník,
pokrývač, železničář, požární ochrana, krajinář, …
o v oblasti přírodních věd
o např. matematika, geologie, geografie, kartografie, demografie,
chemie, biologie, zoologie, botanika, antropologie, ekologie a ochrana
životního prostředí, fyzika, informatika, …
o ve schopnosti práce s digitálními technologiemi

Podporované aktivity z IROP
INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY
o Rozšiřování kapacit základních škol mimo vazbu na klíčové kompetence
je možné pouze na území správního obvodu ORP se sociálně vyloučenou
lokalitou.

o Podpora sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov a
učeben, školních poradenských pracovišť, pořízení vybavení a
kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení pro děti se SVP,
nezbytných pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání sociálně
vyloučeným osobám.
o Zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu – rozvoj vnitřní
konektivity v prostorách škol a školských zařízení a připojení k internetu

nabídka kurzu
CHCEME SI ROZUMĚT, NEJEN SPOLU MLUVIT
– RODIČE SPOJENCI MŠ – RESPEKTUJÍCÍ KOMUNIKACE
20. – 21. 11. 2015 (DNES – POSLENÍ MOŽNOST PŘIHLÁŠENÍ)
•
•
•
•

lektorka Bc. Diana Robová, ředitelka jeslí, MŠ a ZŠ v Kadani
pá 20. 11. od 14 do 18 hod., SO 21. 11. od 9 do 16 hod.
300 Kč / osoba, 250 Kč při účasti více lidí
lze zahrnout do DVPP

• Cílem kurzu je seznámit učitelky a učitele s principy efektivní komunikace s rodiči.
Jak komunikovat s rodiči pro prospěch dítěte a výuky v MŠ?
Jak vytvořit otevřené a bezpečné prostředí pro děti, pedagogy a rodiče?
Co dělat, když se spolupráce a komunikace s rodinou nedaří,
jak tomu předcházet a jak překonat potencionální obavy na obou stranách?
• http://www.clovekvtisni.cz/cs/socialni-prace/socialni-integrace/kurz-rodicespojenci-materske-skoly-respektujici-komunikace-s-rodici

DĚKUJEME ZA POZORNOST
Jan Florian
tel. 77 44 99 396
florian@mascz.cz
Miroslava Vlášková
tel. 603 768 908
vlaskova@mascz.cz

