Strategický rámec MAP pro SO ORP Šlapanice
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1. Vize
Všechny vzdělávací organizace na Šlapanicku disponují dobrými podmínkami pro
kvalitní činnost. Spolupracují na zajištění komplexní a kvalitní nabídky formálního i
neformálního vzdělávání pro všechny děti a žáky napříč regionem.
2. Popis zapojení aktérů
Úkolem místních akčních plánů vzdělávání je podpořit a rozvíjet spolupráci mezi
jednotlivými aktéry vzdělávání. Dokument vzniká na základě principu komunity, kdy
jednotliví zainteresovaní členové mají možnost se podílet na jeho utváření.
Prostřednictvím spolupráce a sdílení různých úhlů pohledu se zvyšuje šance, že
dojde ke změně a řešení aktuálních problémů v území.
Realizační tým na začátku projektu oslovil mailem, telefonicky a prostřednictvím
osobních setkání všechny vzdělavatele v SO ORP Šlapanice: zřizovatele školských
zařízení, školy a organizace zájmového a neformálního vzdělávání působící v území,
zástupce rodičů a KAP. Realizační tým zorganizoval kulatý stůl pro všechny
účastníky vzdělávání. Z kulatého stolu vzešly podklady pro SWOT analýzu na
základě reálné situace v území. Na základě osobního setkání na kulatém stolu se též
přihlásili kandidáti do Řídícího výboru MAP.
Do Řídícího výboru MAP byli nominováni a na následujícím kulatém stole zvoleni
zástupci všech úrovní vzdělávání – zřizovatelé, zástupci škol, neformálního
vzdělávání a aktivních rodičů.
ŘV MAP se poprvé sešel v červnu 2016. Na tomto jednání byla připomínkována
SWOT analýza, vznikla Vize MAP SO ORP Šlapanice a návrh dlouhodobých priorit,
byl dán podnět ke vzniku pracovních skupin a jejich rozčlenění podle opatření MAP,
která jsou pro území zásadní. Řídící výbor se schází minimálně jednou za 4 měsíce,
reaguje na podklady vypracované realizačním týmem a pracovními skupinami.
V rámci pracovní skupiny MAP vzniklo sedm dílčích, tematicky zaměřených
pracovních skupin:
- PS Čtenářská gramotnost v základním vzdělávání,
- PS Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě,
- PS Předškolní vzdělávání a péče,
- PS Rozvoj kompetencí dětí a žáků o oblasti vědy a technologií –
polytechnické vzdělávání,
- PS Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka,
- PS Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním
neúspěchem,
- PS Matematická gramotnost v základním vzdělávání.
Realizační tým získává podklady z území také dalšími způsoby:
l
prostřednictvím vzdělávacích aktivit a sdílení dobré praxe, které pořádá pro
cílovou skupinu pedagogičtí pracovníci, pracovníci a dobrovolníci organizací
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působících v oblasti vzdělávání
l
prostřednictvím literární a výtvarné soutěže pro cílovou skupinu děti a žáci
l
spoluprací s cílovou skupinou pracovníci organizací působících ve výzkumu,
vzdělávání a poradenství a cílovou skupinou pracovníci popularizující vědu při
pořádání vzdělávacích aktivit
Všechny cílové skupiny projektu jsou informovány minimálně prostřednictvím
webových stránek žadatele, kde jsou zveřejněny veškeré informace k aktuálnímu
stavu MAP a plánovaným aktivitám. Nejefektivnější formou komunikace, která vede k
dosažení výsledků ale zůstává osobní přístup a síťování mezi aktéry.

3. Popis priorit a cílů
Uvedené aktivity jsou pouze příkladovým výčtem možných aktivit.
1. Infrastruktura a vybavenost škol a vzdělávacích institucí
1.1 Školy a vzdělávací instituce jsou vybaveny moderními učebnami
Cíl a popis odbornými i kmenovými, ve škole je podnětné prostředí pro různé formy
výuky
cíle
Priorita

-

stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury vč.
vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí,
rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně
zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.),
pořízení vybavení budov a učeben,
zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu.
pořízení bezpečnostních prvků a zařízení u vstupu do budovy,
úpravy zeleně a venkovního prostranství
údržba a modernizace budov
počet realizovaných investičních projektů vzdělávacích institucí

Indikátory

-

Priorita

1. Infrastruktura a vybavenost škol a vzdělávacích institucí

Aktivity

Cíl a popis 1.2 Školy a vzdělávací instituce jsou vybaveny kompenzačními pomůckami
nebo mají možnost zapůjčit si kompenzační pomůcky podle potřeb žáka
cíle
Aktivita
Indikátory
-

pořízení kompenzačních pomůcek a speciálních učebních pomůcek
investičního charakteru
podpora místní sítě půjčoven kompenzačních pomůcek
počet institucí, které nově zakoupily nebo si zapůjčily kompenzační
pomůcky
počet místních sítí půjčoven kompenzačních pomůcek
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Priorita

1. Infrastruktura a vybavenost škol a vzdělávacích institucí

Cíl a popis 1.3 V území je dostupné a kvalitní zázemí pro tělovýchovu a sport
cíle

-

budování a rekonstrukce venkovních i vnitřních sportovišť a jejich
zázemí
podpora dětských hřišť
podpora venkovních prvků pro sportovní vyžití a pohybové aktivity

Indikátory

-

počet nových a rekonstruovaných sportovišť
počet podpořených dětských hřišť a souborů venkovních prvků

Priorita

2. Zajištění a rozvoj lidských zdrojů ve vzdělávání

Aktivita

Cíl a popis
cíle

2.1 Adekvátní personální zajištění škol a vzdělávacích institucí v souladu
s principy společného vzdělávání
podpora prostřednictvím:
- školní psycholog
- speciální pedagog
- sociální pedagog
- asistent pedagoga
- chůva
- školní asistent a další
počet personálních podpor

-

Aktivity

Indikátory

Priorita
Cíl a popis
cíle

-

2. Zajištění a rozvoj lidských zdrojů ve vzdělávání
2.2 Pracovníci ve vzdělávání průběžně doplňují a rozvíjejí svůj potenciál,
a tím přispívají ke kvalitě vzdělávání v regionu.
-

Aktivity

-

Indikátory

Priorita

-

odborné vzdělávání pracovníků ve vzdělávání primárně zaměřené na
praktickou část
osobnostní rozvoj pracovníků ve vzdělávání (např. prevence a řešení
konfliktů, psychohygiena, emoční a sociální dovednosti)
vzdělávání vedoucích pracovníků v oblasti administrativních a
manažerských dovedností
počet podpořených poskytovatelů vzdělávání

3. Podpora spolupráce aktérů v území
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Cíl a popis
cíle

3.1 Aktéři ve vzdělávání sdílí vlastní prostory a vybavení s ostatními
aktéry ve vzdělávání.

Aktivity

-

sdílení výukových prostor pro mimoškolní aktivity
vzájemné sdílení prostor různými aktéry
sdílení vybavení pro vzdělávací aktivity

Indikátory

-

počet platforem pro sdílení prostor a vybavení

Priorita

3. Podpora spolupráce aktérů v území

Cíl a popis
cíle

3.2 Aktéři ve vzdělávání spolupracují, sdílejí zkušenosti a dobrou praxi a
vzájemně se inspirují.

-

sdílení zkušeností prostřednictvím vzájemných návštěv a hospitací ve
výuce
tandemová výuka
oborově zaměřené platformy pro pravidelné setkávání a výměnu
dobré praxe
propojení různých aktérů ve vzdělávání vhodnými formami
spolupráce aktérů při realizaci mimoškolních aktivit
zapojení rodičů a veřejnosti do procesu vzdělávání
koordinace vzdělávacích aktivit jednotlivých aktérů

-

počet platforem pro spolupráci více aktérů ve vzdělávání

Aktivity

Indikátory
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Vazby cílů MAP na povinná, doporučená a volitelná opatření (témata) Postupů MAP
se 3 úrovněmi vazby (X - slabá, XX – střední, XXX - silná)
Cíl 1.1 Cíl
1.2
Povinné opatření 1

XX

XX

Cíl
1.3
XX

Cíl 2.1

Cíl
2.2

Cíl 3.1

Cíl
3.2

XX

XXX

X

XX

X

XX

X

XX

XXX

XXX

X

XX

XX

XX

XX

XXX

X

XX

XXX

XXX

XX

XX

X

XXX

XX

XXX

XXX

Předškolní vzdělávání
Povinné opatření 2

XX

Čtenářská
a
matematická
gramotnost
v
základním
vzdělávání
Povinné opatření 3

XX

XXX

X

Společné vzdělávání
Volitelné opatření 4
Podpora
vzdělávání

polytechnického

Volitelné opatření 5
Podpora
podnikavosti,
iniciativy a kreativity dětí a
žáků
Volitelné opatření 6
Podpora kompetencí dětí a
žáků k aktivnímu využívání
cizích jazyků
Volitelné opatření 7

XX

X

XX

XXX

XX

XX

XX

Rozvoj mimoškolních aktivit a
smysluplného trávení volného
času
Doplňkové opatření 8
Infrastruktura
škol

a

vybavenost
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SĜtVSČYNRYiRUJDQL]DFH,ý2
5HG,=2

.RPSHQ]DþQtSRPĤFN\









0DWHĜVNiãNROD6RNROQLFHRNUHV
%UQRYHQNRYSĜtVSČYNRYi
RUJDQL]DFH,ý25HG
,=2

5R]YtMHQtNUHDWLYLW\DWYRĜLYRVWLSĜHGãNROQtFKGČWt

=iNODGQtãNRODDPDWHĜVNiãNROD
%ĜH]LQDSĜtVSČYNRYiRUJDQL]DFH
,ý25HG,=2


5R]ãtĜHQtNDSDFLW\0âYHVWDYERXGRSRGNURYQtKR
SURVWRUXEXGRY\

=iNODGQtãNROD%tORYLFHQDG
6YLWDYRXRNUHV%UQRYHQNRY
SĜtVSČYNRYiRUJDQL]DFH,ý2
5HG,=2

.RPSOHWQtUHNRQVWUXNFHDQiNXSY\EDYHQtGR
ãNROQtFKGtOHQ

0DWHĜVNiãNRODětFPDQLFHRNUHV
%UQRYHQNRYSĜtVSČYNRYi
RUJDQL]DFH,ý25HG
,=2

2SUDY\YQLWĜQtFKDYHQNRYQtFKSURVWRU0â

=iNODGQtãNROD%tORYLFHQDG
6YLWDYRXRNUHV%UQRYHQNRY
SĜtVSČYNRYiRUJDQL]DFH,ý2
5HG,=2

9êVWDYEDRGERUQpXþHEQ\LQIRUPDWLN\

0DWHĜVNiãNROD+RVWČQLFHRNU
%UQRYHQNRYSĜtVSČYNRYi
RUJDQL]DFH,ý25HG
,=2

5HNRQVWUXNFHWĜtG

0DWHĜVNiãNROD+RVWČQLFHRNU
%UQRYHQNRYSĜtVSČYNRYi
RUJDQL]DFH,ý25HG
,=2

%H]EDULpURYRVW

0DWHĜVNiãNROD+RVWČQLFHRNU
%UQRYHQNRYSĜtVSČYNRYi
RUJDQL]DFH,ý25HG
,=2

































DGiO





DGiO



5R]ãtĜHQtRGERUQêFKXþHEHQ



DGiO



0DWHĜVNiãNROD+RVWČQLFHRNU
%UQRYHQNRYSĜtVSČYNRYi
RUJDQL]DFH,ý25HG
,=2

5HNRQVWUXNFHWČORFYLþQ\







=iNODGQtãNRODDPDWHĜVNiãNROD
2FKR]X%UQDRNUHV%UQRYHQNRY
,ý25HG,=2


5R]ãtĜHQtNDSDFLW\=â







=iNODGQtãNRODDPDWHĜVNiãNROD
2FKR]X%UQDRNUHV%UQRYHQNRY
,ý25HG,=2


3ĜtVWDYED=â







=iNODGQtãNRODDPDWHĜVNiãNROD
2FKR]X%UQDRNUHV%UQRYHQNRY
,ý25HG,=2


2SUDY\DUHNRQVWUXNFHEXGRY\=â







;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

=iNODGQtãNRODDPDWHĜVNiãNROD
2FKR]X%UQDRNUHV%UQRYHQNRY
,ý25HG,=2


5R]ãtĜHQtâ-SURåiN\=â

=iNODGQtãNRODD0DWHĜVNiãNROD
.DQLFHRNU%UQRYHQNRY
SĜtVSČYNRYiRUJDQL]DFH,ý2
5HG,=2

,QYHVWLFHGRUR]YRMHNDSDFLW\=â

=iNODGQtãNRODD0DWHĜVNiãNROD
.DQLFHRNU%UQRYHQNRY
SĜtVSČYNRYiRUJDQL]DFH,ý2
5HG,=2

,QYHVWLFHGRUR]YRMHNDSDFLW\=â±2GERUQp
SĜtURGRYČGQpXþHEQ\

=iNODGQtãNRODD0DWHĜVNiãNROD
9UDQRYRNUHV%UQRYHQNRY,ý2
5HG,=2

9êVWDYEDQRYpMHGQRWĜtGQt0â

=iNODGQtãNRODDPDWHĜVNiãNROD
%DELFHQDG6YLWDYRX,ý2
5HG,=2

9\EDYHQtWĜtGSURRGERUQpY\XåLWt

=iNODGQtãNROD0RUDYDQ\RNUHV
%UQRYHQNRYSĜtVSČYNRYi
RUJDQL]DFH,ý25HG
,=2



























]DþSRG]LP
MDUR
 GOH
GRWDFt



;

,QWHUDNWLYQtWDEXOHGRWĜtG



GUXKiSRORYLQD




;

;

0DWHĜVNiãNROD0RUDYDQ\RNUHV
%UQRYHQNRYSĜtVSČYNRYi
RUJDQL]DFH,ý25HG
,=2

9\EDYHQtORJRSHGLFNpWĜtG\







0DWHĜVNiãNROD1HERYLG\
SĜtVSČYNRYiRUJDQL]DFH,ý2
5HG,=2

0RGHUQL]DFH0â1HERYLG\





0DWHĜVNiãNROD2PLFHRNUHV%UQR
YHQNRYSĜtVSČYNRYiRUJDQL]DFH
,ý25HG,=2


0RGHUQL]DFH0â2PLFH




QHMPpQČURN\



2EHF6LOĤYN\,ý2
=iNODGQtãNRODD0DWHĜVNiãNROD
6LOĤYN\RNUHV%UQRYHQNRY
SĜtVSČYNRYiRUJDQL]DFH,ý2
5HG,=2

3ĜtVWDYED0â6LOĤYN\











;

;

;







;

;

;

=iNODGQtãNRODDPDWHĜVNiãNROD
0RGHUQL]DFHY\EDYHQtWĜtG=â
7URXEVNRRNUHV%UQRYHQNRY,ý2
5HG,=2
2EHFäHOHãLFH,ý2
=iNODGQtãNRODD0DWHĜVNiãNROD
äHOHãLFHSĜtVSČYNRYiRUJDQL]DFH
,ý25HG,=2


3ĜtVWDYEDDUHNRQVWUXNFHSURVWRU=âäHOHãLFH



;

;

;



