Animace škol MAS SKCH, z.s.
Seminář pro školy
Datum konání: 13.1.2020 od 14.00h
Místo konání: Zasedací místnost MěÚ Luže, Nám
Plk. J. Koukala 1, 53854 Luže

Program semináře:
1. Informace o realizovaných učebnách z IROP (odborné,
venkovní), spolupráce a plánování se zřizovatelem
2. Připravovaná výzva MAS na podporu ZŠ a MŠ v IROP
v roce 2020 (dočerpání alokace),
3. Aktuální informace o stavu partnerství v oblasti
vzdělávání v MAS SKCH, z.s (místně zakotvené učení,

systémové projekty, MAP 2, inkluzivní aktivity, spolupráce
se zřizovatelem),
4. Informace k realizaci a vykazování Šablon II,
5. MAS pro školy – situace v odborných personálních

kapacitách v území MAS, pohled zřizovatele
6. Nabídka vzdělávacích aktivit, závěr

Informace o realizovaných učebnách z IROP

(odborné, venkovní), spolupráce a
plánování se zřizovatelem
•

Připravujeme Mapu úspěšných projektů-školy

•

Zahájeno strategické plánování obcí - oblast vzdělávání

Připravovaná výzva MAS na podporu ZŠ a MŠ v IROP
v roce 2020 (dočerpání alokace) –cca 1 mil. Kč
Aktivity:
Infrastruktura pro předškolní vzdělávání
Infrastruktura základních škol
- rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení
bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.)
- pořízení vybavení budov a učeben
- pořízení kompenzačních pomůcek
- stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně
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
- pořízení kompenzačních pomůcek

Aktuální informace o stavu partnerství v oblasti vzdělávání v MAS SKCH, z.s
Aktivity k MZU – spolupráce s Hamzovou léčebnou – pí Zavřelová

Přehled zapojení škol do systémových projektů (Ips)
MAP II –realizace implementačních aktivit - https://www.map2orpchrudim.cz/aktuality

Místní plán inkluze a spolupráce se ŠIKK(Školská inkluzivní koncepce Pardubického kraje)
Diskuze se zřizovateli- personální kapacity, jejich sdílení, ŠPZ, využití šablon
-ale jde o dočasná řešení

Informace k realizaci a vykazování Šablon II,
Ing. Kolářová – prezentace
Sdílená tabulka – doplnit údaje

Šablony II – ZoR
zprávy o realizaci + ZZoR po 8. měsících
Publicita
Příprava MAP III
IE ESF – indikátor 60000
Pokud je stanovena hodnota indikátoru 60000 např. na 2 osoby, je nutné pro tyto
dvě podpořené osoby založit kartu účastníka v IS ESF.

Odkaz na IS ESF: https://esf2014.esfcr.cz/publicportal/DefaultPage.aspx

Nabídka vzdělávacích aktivit, závěr
Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování
Individualizace pro každého žáka - možnosti individualizovaných strategií
Podpora žáků s OMJ
Emoční sebeobrana pro učitele

Emoční sebeobrana pro učitele
Jak si děti mohou pomoci navzájem - institut vrstevnického pozorovatele
Poradní kruhy pro učitele
Spolupráce s asistentem pedagoga
Jak zvládnout komunikaci s rodiči
Efektivní komunikace a facilitace ve školách
Kariérové poradenství pro děti v rámci inkluzivního vzdělávání
Základní kariérové poradenství pro učitele

