Strategické řízení a plánování ve školách a v územích

KA 2 INDIVIDUÁLNÍ POMOC

Reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_001/0000283

Popis KA Individuální pomoc
• Cíl: pomoci školám zlepšit strategické řízení a plánování a pedagogické
vedení
• Cílová skupina: MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ nejsou vyloučeny z podpory
• Prostředek: model Systému intenzivní podpory školám
• Diagnostika potřeb škol a nabídka podpory na míru
• Prezenční a distanční vzdělávání, metodiky, plány rozvoje školy, nástroje vnitřní
evaluace školy, sebehodnotící nástroje pro ředitele, nástroje hodnocení PP, plán
rozvoje PP, individuální formy pomoci, benchlearning

• Realizace: systém bude pilotován v 80 školách s potenciálem rozvoje
• Výběr ve spolupráci s ČŠI (Kvalitní škola)
• Motivační semináře

Personální zajištění KA Individuální pomoc
• Konzultant rozvoje školy (nejpozději od 1. 6. 2017)
•
•
•
•

Identifikuje potenciály rozvoje škol
Navrhuje formy podpory na míru
Zabezpečuje, řídí, monitoruje a vyhodnocuje systém intenzivní podpory ve školách
Poskytuje služby metodika DVPP

• Školní koordinátor rozvoje (dle zapojení školy, 1. 9. 2017)
• zabezpečuje činnosti a procesy systému intenzivní podpory ve vlastní škole

• Specialista individuálních forem profesního rozvoje (dle zapojení školy, 1. 9. 2017)
• Poskytuje mentorské, koučovací a supervizní služby

Zapojení škol – motivační semináře
• Školy budou motivovány k zapojení do projektu v rámci motivačních seminářů
• Cíl: seznámit školy, které byly doporučeny ČŠI k intenzivní podpoře s
• možnostmi zapojení se do projektu
• přínosy pro školu, vedení školy, pedagogický sbor
• podmínkami vstupu a s nároky kladenými na školu

• Realizace: Pro celé pedagogické sbory
• Realizace přímo na školách
• Plánováno 120 motivačních seminářů

• Plánované zahájení: květen/červen 2017

Zapojení škol – etapy
• Školy budou do intenzivní podpory vstupovat ve třech etapách:
• 1. etapa: od 1. 9. 2017 (10 škol)
• 2. etapa: od 1. 9. 2018 (20 škol)
• 3. etapa: od 1. 9. 2019 (50 škol)

• V rámci 1. etapy bude probíhat pilotáž nástrojů intenzivní podpory
• Ověřené nástroje intenzivní podpory budou poskytnuty školám v 2. a 3. etapě

• Podpora každé zapojené školy je min. 12 měsíců
• Po ukončení intenzivní podpory budou nástroje zpřístupněny všem zájemcům z
řad vedení škol (cca od 1. 9. 2020)

Zapojení Center podpory do intenzivní pomoci
• Odborní poradci Center podpory Budou úzce spolupracovat s Konzultantem
rozvoje školy v oblasti (od 09/2017) :
• Sdílení informací o rozvojových potřebách škol
• Sdílení informací o průběhu a přínosech podpory strategického řízení a plánování ve
školách pro doporučení CS
• Identifikace silných škol pro zapojení do benchlearningové sítě
• Informování CS a výzev k zapojení do benchlearningové sítě
• Sdílení databáze specialistů individuálního rozvoje pro nabídku CS
• Poskytování poradenství k výzvám OP VVV pro školy zapojené do intenzivní podpory

