Animace škol
seminář pro školy MAS SKCH, z.s.
Datum konání: 12.2. 2019 začátek od 09:00
Místo konání: Volnočasové centrum Luže,
Žižkova 178, 53854 Luže
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Činnost MAS

Kulatý stůl –výstupy
Společné projekty: Inkluzivní vzdělávání, Ředitel naživo, ČSI
Animace škol – šablony I,II (+ZUŠ,SVČ, )
Šablony pro NNO a zájmové vzdělávání
IROP – investice, odborné učebny
MAP2 – Inkluze v praxi
Spolupráce s IPs – orientace v informacích, míra zapojení,
propagace škol, zviditelnění na WK a konferencích
8. SMART řešení – Zdravá škola
9. MZU-spolupráce s HL
10. Individuální konzultace dle potřeb škol -partnerství v území(např.
PSS, podnikatelé – financování, rovné příležitosti, ASZ)
11. MASSKCH jako člen PS Vzdělávání - aktivní prosazování potřeb škol

Kulatý stůl –
role MAS

MAS 2021–2027
CLLD součást strategických dokumentů pro další období
Garant síťování a tvorby partnerství (spolupráce se stakeholdery)
specialista strategického plánování:
opora efektivního zacílení investic, jakýsi MAP rozvoje podnikání
Šablony III, MAP 3, investice-IROP 2,
OP výzkum a vzdělávání - MSMT
PRV-vzdělávací projekty-jídelny, hřiště…
Význam DVPP x vzdělávání v MAP a další (kreativita, motivace ,
změna pohledu-inovace
Zajímavé dokumenty:
https://www.masskch.cz/pro-skoly/animace-skol-sablony-i-ii-irop/
Evaluace a současně aktualizace potřeb na nové období
Projekty MAS-obdoba PSS

Kulatý stůl –
role MAS

Pět podmínek kolektivního dopadu
Společná agenda - Všichni účastníci sdílejí vizi změny, která zahrnuje
společné chápání problému a společný přístup k řešení problému
prostřednictvím dohodnutých akcí.
Sdílená data - Všechny zúčastněné organizace se shodují na tom, jak budou
úspěchy měřeny a šířeny. Shoda na krátkém seznamu společných indikátorů
určených a používaných pro učení se a zlepšování aktivit.
Vzájemně se podporující aktivity - Rozmanitý soubor zainteresovaných
mezisektorových stran koordinuje prostřednictvím vzájemného akčního
plánu řadu rozmanitých aktivit.
Stálá - Všichni aktéři jsou zapojeni do časté, strukturované a otevřené
komunikace k budování důvěry, zajištění společných cílů a vytvoření
společné motivace.
Páteřní organizace - Nezávislý a financovaný personál se věnuje iniciativě,
poskytuje neustálou podporu vedení vize a strategie iniciativy, podporuje
slaďování aktivit, sdílí výsledky měření, podporuje veřejné mínění, rozvíjí
struktury na politické úrovni
a mobilizuje zdroje.

Inkluzivní vzdělávání pro SVL II

Společné projekty

Obce či NNO v roli koordinátora projektu zajistí ve spolupráci s MŠ a
ZŠ a dalšími subjekty aktivity:
• osvětové akce pro veřejnost či workshopy.
• personální podpora ve školách prostřednictvím nově zřízených
pracovních pozic – speciálních či sociálních pedagogů, školních
psychologů a také kariérových poradců.
• realizaci studijních stáží v zemích EU nebo na podporu vzdělávání
všech zapojených cílových skupin v oblasti společného vzdělávání.
• financování aktivit, které mají usnadnit nástup dětí ze
socioekonomicky znevýhodněného a současně kulturně
odlišného prostředí do mateřských škol a zároveň dětem i
rodičům pomoci v adaptačním období po nástupu dětí
do mateřské školy.
• spolupráce ZŠ a MŠ při přechodu dětí mezi stupni vzdělávání.
• doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, včetně
doučování vrstevnického. Podpořen může být i průvodce pro
žáky, tzv. starší kamarád.

Ředitel naživo
UČITEL NAŽIVO - www.ucitelnazivo.cz

Společné projekty

• člen iniciativy Úspěch pro každého žáka
• cíl organizace o 20 000 učitelů do roku 2030,
probíhající třetí běh výcviku
• 2018 – 2019: pilot nového pracoviště na FF Univerzity
Pardubice (žádají o akreditaci) – Učitel naživo
• nejintenzivnější výcvik, který v ČR je
370 h výcviku (probíhá na Vyšehradě), 380 h praxe (probíhá
do 50 km od Prahy), trvá 2 roky/38 000 Kč
• učitel ve výcviku má provázejícího učitele, který se mu věnuje
• Ředitel naživo
• 2018 – 2019: vyvíjí model a v září 2019 spouští první ročník –
Ředitel naživo o 1 000 ředitelů v komunitě do roku 2030

ČŠI - semináře

Společné projekty

Díky množství dat a informací z různých typů inspekční činnosti včetně
národních a mezinárodních zjišťování výsledků vzdělávání a zejména
díky jejich propojení, analýze a interpretaci pak může Česká školní
inspekce představit faktory, které vzdělávací výsledky žáků významně
ovlivňují.
Součástí prezentace tedy bude také představení dílčích postupů
uplatňovaných ve vybraných školách, které se tak mohou stát inspirací
pro ostatní.
Představeny budou také další výstupy využitelné pro podporu rozvoje
gramotností ve školách i šablony OP VVV, s nimiž je možné pracovat.
V závěrečné části pak budou shrnuty faktory, které mají na rozvoj
gramotností zásadní vliv, včetně toho, jaké požadavky jsou v tomto
směru kladeny na učitele a ředitele škol.
Informace o nástrojích měření pokroku ve čtenářské a matematické
gramotnosti
InspIS portál –data o školách pro MAP a MAS
Tematická zpráva - Rozvoj matematické gramotnosti na ZŠ a SŠ ve
školním roce 2017/2018
Vzdělávací program pro učitele ZŠ: Inspirace k podpoře čtenářské
gramotnosti s využitím úloh PIRLS

Avízo výzvy č. 02_18_071
Zvyšování kvality neformálního vzdělávání

Šablony Za N
vzdělávání

Závazná verze výzvy, včetně kompletní dokumentace, bude
vyhlášena spolu se zpřístupněním žádostí o podporu v IS KP14+
dne 15. února 2019.Cílem aktivit projektů této výzvy je
zkvalitnění neformálního vzdělávání a vzdělávání pracovníků
nestátních neziskových organizací i dobrovolných pracovníků v
neformálním vzdělávání prostřednictvím sdílení zkušeností a
vzájemné spolupráce. Aktivity budou zaměřeny na využívání
nových metod a forem práce s dětmi a mládeží tak, aby
pracovníci v neformálním vzdělávání získali kompetence
zejména pro tyto oblasti: polytechnické vzdělávání, projektové
metody vzdělávání, praktické využívání ICT ve vzdělávání a
badatelských aktivitách, inkluze, čtenářská a matematická
gramotnost atd. Realizace aktivit povede k propojování
formálního a neformálního vzdělávání.

Výzvy MAS
SKCH (IROP)

Aktuálně IROP -14 mld Kč na projekty v realizaci
Cíl:srovnání kvality vzdělávání (i na venkově), protože míra
decentralizace systému školství je u nás jedna z nejvyšších
v Evropě
je třeba (dle VB) vytvořit partnerství a nastavit dobrou
komunikaci v území.
Zjištění: absorpční kapacita území je nekonečná
Sběr dat-argumentace pro EK
Ožil koncept občanské společnosti - hl. nástrojem změn je
DIALOG
(tedy MAP a MAS – „objevily nástroj,
jak propojit inteligentní plán a iniciativu zdola“(Velčovský),
o konceptu se nyní hovoří v každé škole.
Výzvy MAS – březen –květen 2019 MŠ,ZŠ,SŠ, ZaN vzdělávání
Soulad s MAP – březen!

MAP2

Téma dne:
MAP není strategický dokument, ale nástroj k naplňování strategií
Kde fungují MAPy, je lepší čerpání ve školách
Předpoklad:
budování důvěry, neboť školy společně dokáží více než každá škola sama
Smysl: rozvoj zájmu stakeholderů
Měření dopadu vzdělávacích aktivit na žáka
Využití komunitní skupin, kt. si jsou potřebami blízké
Zájem o neformální rozměr aktivit
Jmenována PhDr. Pekařová-bude přednáška 25. 2. od 14:00
Nabídka společného WK ke sběru dat do Metodiky
Kontrola záměrů v IPS-kariérové poradenství, polytechnika…
Inkluze v praxi – pí Vařejčková odmítla info, ale přednostně školy z SKCH
Vybavení z MAP2- pravidla jako v Šablonách

Plán evaluace školy

Vzorový plán rozvoje školy
Manuál strategického řízení a plánování ve školách
SYPO-odborný panel Adaptace začínajícího učitele 27.2.2019
Výběrová řízení-kabinety CJL. MAP a ICT
PPUČ hledá tipy na vystupující na akci pro matematickou gramotnost,
sdílení zkušeností, 26/3 v Brně. Přihláška https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScg7otmQBsSucOqIKErdqj
R0_Bu5rOnV-RZdS78nli1iPxKIQ/viewform
IP systémové

FB událost - https://www.facebook.com/events/423366681808401/
Jedná se o 1-2 vystupující , kt. přizveme na náš odborný panel. Je to
oboustranně příležitost pro propagaci akcí a strategii týmů MAP2,
eskalaci vašich potřeb směrem k systému, případně ideální na
poukázání inspirativních projektů v území podporujících rozvoj
matematické gramotnosti (třeba i školních, na šablony).

Zdravá škola

webová stránka projektu: https://www.zdravaskola.cz/
metodika zadání veřejné zakázky s ohledem na školské
stavby: http://www.czgbc.org/Download/Manual_komplexni_pripravy_
projektu_verejnych_budov.pdf
infolisty kvalitních veřejných
zakázek: http://www.czgbc.org/Download/_Infolisty%20VZ%202018.pdf
informační leták k projektu v příloze emailu
poptávkový formulář: https://www.zdravaskola.cz/cs/poptavkovyformular
Kateřina Kuklová| koordinátorka projektu Zdravá škola
Česká rada pro šetrné budovy | Czech Green Building Council
E: katerina.kuklova@zdravaskola.cz | M: +420 732 758 217
Drtinova 10, 150 00 Praha | www.czgbc.org
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Zdravá škola
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Kvalita vzduchu – problém obecně nastává u budov, kde došlo
k zateplení fasády a výměně oken za plastová, ale nebyla zároveň
řešena otázka výměny vzduchu.
Následná dočasná opatření – umístění čidla – výrazně snížilo koncentrace
CO2 pod hladinu normy, po instalaci rekuperační jednotky zůstala
koncentrace CO2 v mezích normy, ale bylo nutné „vyladění“ s centrálně
řízeným topením.
Akustické úpravy měly prokazatelně největší účinek na kvalitu prostředí ve
třídách, oceňují především učitelé.
Řešení osvětlení výrazně zvýšilo kvalitu pocitového vnímání světla žáky.
Každý z uvedených faktorů negativně působí na lidské tělo, pokud hodnoty
nevyhovují normám, v kombinaci se negativní vliv sčítá.
Ideální jsou komplexní řešení – zaměření na všechny faktory vnitřního
prostředí. Úspory při rekonstrukci/výstavbě, ale hlavně – komfort učitelů i
žáků
Rada ve spolupráci se SMOČR a NCEU připravila projekt na podporu
komplexních řešení a usiluje o zajištění finanční podpory na všechny aspekty
zdravé školy.
Více informací www.zdravaskola.cz, OPŽP

ZDRAVÁ ŠKOLA

Vladimír Soukop, ředitel ZŠ Komenského Slavkov u Brna
Úpravy v naší škole proběhly v jedné učebně a týkaly se snížení
dozvuku v místnosti. S tím bylo upraveno i osvětlení učebny,
zvláště pak tabule. Do učebny přibylo ještě čidlo, které měří
teplotu, vlhkost a úroveň CO2.
Nejvíce jsou znatelné úpravy ohledně snížení dozvuku a osvětlení
tabule. Ve třídě se mnohem příjemněji pracuje. Učitelům se lépe
pracuje s hlasem, protože nemusí přehlušovat šum v pozadí,
který vznikal dlouhým dozvukem. V případě, že se žáci navíc mezi
sebou baví při práci, není nutné výrazně zvyšovat hlas. Také se
zlepšila srozumitelnost při hlasové komunikaci, zvláště pak jsou-li
osoby dále od sebe (např. učitel u tabule a žák v poslední lavici).
Osvětlení učebny bylo zvoleno velmi dobře, protože i když je v
celé třídě rozsvíceno, tak stačí zhasnout přisvícení tabule, a
přesto je stále dobře vidět obraz na tabuli promítaný
z dataprojektoru.

Spolupráce s
MAS

Brožura Vzděláváním k chytré budoucnosti
https://www.masskch.cz/pro-skoly/animace-skol-sablony-i-ii-irop/
společné projekty za území - jednodušší administrace(MAS)
prokazatelný dopad
poptávka škol-MASSKCH a školy 2019
Např. školy + soc. služby + obce = OPZ
Podpora inovativních služeb pro ohrožené děti a rodiny
Možnosti školy v prevenci a včasné identifikaci ohrožení dítěte
Děti ohrožené závislostí
podpora pracovníků…..VYPLNIT POTŘEBY
Zapojení-Inkluze a Ředitel naživo, ERASMUS?
Členství v MAS a Malý Leader
Vzdělávací web - sběr oblastí zájmu-podpora Luže – k šablonám-novinky
do šablon III
Odkaz na MAS na webových stránkách škol

Nástroje
financování

Rovné
příležitosti

Využitá
infrastruktura

Funkční partnerství
Obce, MAS, NNO, podnikatelé,
rodiče, školy, soc. služby, ORP,SO,
experti + přenos MSMT, NSMAS,
SMO,SMS, SKAV, ASZ, EDUIN…

MAP

Spolupráce s
MAS

Sdílení
kapacit (i
expertů)

šablony

Výzvy (IROP
IP
systémové

Výzvy OPZ ,
OPVVV .OPŽP
aj,

