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1. Zajištění a zvýšení dostupnosti a kvality předškolního vzdělávání a výchovy
v ORP České Budějovice
1.1. Zvyšování počtu míst v MŠ výstavbou nových objektů nebo
rekonstrukcí stávajících objektů
Číslo a název aktivity:

1.1.1.

Zlepšování kvality infrastruktury, údržba a modernizace budov
mateřských škol včetně zajištění bezbariérovosti

Vazba na cíl

Zvyšování počtu míst v MŠ výstavbou nových objektů nebo rekonstrukcí
stávajících objektů

Vazba na opatření

Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita

Typ aktivity

Aktivita školy, Infrastruktura

Charakteristika aktivity:

Jedná se o zateplování budov, rekonstrukce střechy, snižování energetické
náročnosti prostřednictvím výměny topných těles, rozvodů, zajištění dostupnosti
zařízení prostřednictvím bezbariérovosti, modernizace tříd a přilehlých prostor –
chodby, technické a sociální prostory, prádelna apod. Více viz jednotlivé investiční

záměry ve Strategickém rámci MAP.
Nositel aktivity:

MŠ v ORP ČB

Spolupráce subjektů:

X

Indikátor:

Předpoklad: min 20 (Počet modernizovaných MŠ)

Harmonogram
2018/2019

Číslo a název aktivity:

Předpokládané náklady
60 780 000 Kč

1.1.2.

Zdroje financování
MŽP, MŠMT, IROP, Jihočeský kraj, zřizovatel

Zvyšování kapacit – přístavby, nové objekty

Vazba na cíl

Zvyšování počtu míst v MŠ výstavbou nových objektů nebo rekonstrukcí
stávajících objektů

Vazba na opatření

Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita

Typ aktivity

Aktivita školy, Infrastruktura

Charakteristika aktivity:

Jedná se o výstavbu objektů nových mateřských škol z důvodu nárůstu počtu dětí,
přístavbu dalších tříd, rozšiřování kapacit stávajících MŠ prostřednictvích nových
pavilonů u stávajících budov, ale i přístavbu a modernizaci dalších zařízení jako
jsou školní jídelny, kuchyně apod. Více viz jednotlivé investiční záměry ve
Strategickém rámci MAP.

Nositel aktivity:

MŠ v ORP ČB

Spolupráce subjektů:

X

Indikátor:

Předpoklad: min 11 (Počet nově vystavěných MŠ; Počet rozšířených MŠ)

Harmonogram
2018/2019

Předpokládané náklady
111 600 000 Kč

Zdroje financování
MŽP, MŠMT, IROP, Jihočeský kraj, zřizovatel
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Číslo a název aktivity:

1.1.3.

Využití venkovních prostranství u mateřských škol

Vazba na cíl

Zvyšování počtu míst v MŠ výstavbou nových objektů nebo rekonstrukcí
stávajících objektů

Vazba na opatření

Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita

Typ aktivity

Aktivita školy, Infrastruktura

Charakteristika aktivity:

Úprava prostranství MŠ prostřednictvím úpravy zeleně, posezení, zřízení
přilehlého parkoviště, rekonstrukce dětských hřišť, dopravní hřiště pro děti. Více
viz jednotlivé investiční záměry ve Strategickém rámci MAP.

Nositel aktivity:

MŠ v ORP ČB

Spolupráce subjektů:

X

Indikátor:

Předpoklad: min 5 (Počet nově upravených prostranství u MŠ)

Harmonogram
2018/2019

Číslo a název aktivity:

Předpokládané náklady
3 000 000 Kč

1.1.4.

Zdroje financování
MŽP, MŠMT, Jihočeský kraj, zřizovatel

Venkovní učebny/ zahrady/ přírodní zahrady

Vazba na cíl

Zvyšování počtu míst v MŠ výstavbou nových objektů nebo rekonstrukcí
stávajících objektů

Vazba na opatření

Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita

Typ aktivity

Aktivita školy, Infrastruktura

Charakteristika aktivity:

Výstavba venkovních tříd v přilehlých zahradách u MŠ prostřednictvím
zastřešených dřevěných přístřešků, výstavba pergol, zřízení zahrady nebo přírodní
zahrady, záhonků pro děti, vybavení školní zahrady novými herními prvky,
oplocení zahrady. Vytváření prvků přírodní zahrady pro využívání projektů
environmentální výchovy dětí. Více viz jednotlivé investiční záměry ve
Strategickém rámci MAP.

Nositel aktivity:

MŠ v ORP ČB

Spolupráce subjektů:

X

Indikátor:

Předpoklad: min 15 (Počet nově vybavených, upravených školních zahrad MŠ)

Harmonogram
2018/2019

Předpokládané náklady
12 600 000 Kč

Zdroje financování
MŽP, MŠMT, Jihočeský kraj, zřizovatel

1.2 Modernizace vybavení mateřských škol
Číslo a název aktivity:

1.2.1.

Vybavení pro začleňování dvouletých dětí do mateřských škol

Vazba na cíl

Modernizace vybavení mateřských škol

Vazba na opatření

Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita
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Typ aktivity

Aktivita školy

Charakteristika aktivity:

MŠ chybí prostory pro vybavení k přebalování dětí (přebalovací pult, sprchový
kout k omytí dítěte po přebalení).
Je potřeba zajištění nutných pomůcek, materiálu pro vyměšování dvouletých dětí
(nočníky, stupínky, pokud ještě nedosáhnou na dětský záchod ve školce, pleny,
ručníky, vlhké ubrousky) a dále se musí vyřešit, kde skladovat čisté a použité pleny
(pokud se použité denně nelikvidují, znamená to zakoupit např. chladničky, kde se
bude tento použitý materiál skladovat).
Zajištění většího počtu pedagogických pracovníků v MŠ (využití chův, školních
asistentů).
Nákup nábytku, postýlek, pomůcek a hraček pro práci s touto věkovou skupinou
(veškeré současné vybavení, hračky a pomůcky jsou vhodné pro děti od tří let).

Nositel aktivity:

MŠ v ORP ČB

Spolupráce subjektů:

X

Indikátor:

Předpoklad: 30 (počet nově vybavených MŠ)

Harmonogram
2018/2019

Číslo a název aktivity:

Předpokládané náklady
15 000 000 Kč

1.2.2.

Zdroje financování
MŠMT, Jihočeský kraj, zřizovatel

Vybavení na podporu interaktivní výuky

Vazba na cíl

Modernizace vybavení mateřských škol

Vazba na opatření

Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita
Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání

Typ aktivity

Aktivita školy

Charakteristika aktivity:

Připojení tříd k internetu, pořízení interaktivních tabulí, mobilní interaktivní
panely a přenosné PC pro učitele - práce dětí a pedagogů s digitálními
technologiemi.
Vzdělávání a rozvoj dovedností pedagogů i dětí při práci s interaktivními přístroji a
pomůckami.

Nositel aktivity:

MŠ v ORP ČB

Spolupráce subjektů:

X

Indikátor:

Předpoklad: 20 (počet nově vybavených MŠ)

Harmonogram
2018/2019

Číslo a název aktivity:

Předpokládané náklady
2 000 000 Kč

1.2.3.

Zdroje financování
MŠMT, Jihočeský kraj, zřizovatel

Vybavení pro polytechnickou výchovu

Vazba na cíl

Modernizace vybavení mateřských škol

Vazba na opatření

Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita
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Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání
Typ aktivity

Aktivita školy

Charakteristika aktivity:

Vybavení tříd didaktickými pomůckami pro polytechnickou činnost.
MŠ chybí prostory pro polytechnickou výchovu - vybudování nových kapacit
(dílniček pro pracovní vyučování, vaření, modelování, keramiku). Chybí základní
vybavení jednoduchým pracovním nářadím a materiálem. Například:
- vybavení dílny, ve které se mohou děti spoluúčastnit pracovní činnosti ve
spolupráci s pedagogem (nízký pracovní stůl, běžné nářadí, které však zvládnout
ovládat i děti předškolního věku – např. aku vrtačka, kladivo, šroubovák apod.);
- vytvoření skladu pomůcek, které mohou děti využívat při společné údržbě např.
školní zahrady, pozemku, k pěstitelským pracím pod vedením pedagoga, a jsou
přizpůsobené jejich věku a vzrůstu (např. dětské hrábě, lopaty, rýče, košťata,
smetáčky apod.), dále kyblíky;
- nákup pomůcek, které děti hravou formou povedu ke zkoumání a bádání
v různých oblastech poznání (např. dětský horoskop, skleník k pěstování rostlin,
lupa a různí živočichové/rostliny), různé technické hračky (které se např. šroubují
z různých částí, stloukají dohromady), stavebnice, ze kterých se staví s návodem i
bez návodu, mozaiky hříbečkové, kuličkové i jiné, stavebnice typu Geomag –
magnetické tyčky a kuličky;
- zajištění různých materiálů, které mohou děti zkoumat a tvořit z nich (přírodní i
jiné, např. různé modelovací hmoty – kinetický písek, keramická hlína, ale i různé
kovy, plasty, tkaniny atd.;
- předávání zkušeností mezi pedagogy formou zkušeností „Dobré praxe“.

Nositel aktivity:

MŠ v ORP ČB

Spolupráce subjektů:

Možnost spolupráce více MŠ při předávání zkušeností s novým vybavením

Indikátor:

Předpoklad: 8 (počet nově vybavených MŠ); 8 (počet vzdělávacích kurzů pro
pedagogický sbor)

Harmonogram
2018/2019

Číslo a název aktivity:

Předpokládané náklady
4 000 000 Kč

1.2.4.

Zdroje financování
MŠMT, Jihočeský kraj, JHK, firmy zřizovatel

Vybavení pro čtenářskou pregramotnost

Vazba na cíl

Modernizace vybavení mateřských škol

Vazba na opatření

Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita

Typ aktivity

Aktivita školy

Charakteristika aktivity:

Rozšíření obrázkových knih a nástěnných materiálů, grafomotorických pracovních
listů a didaktických her (např. leporela, knížky pro předškolní i mladší děti
s množstvím obrázků, obrázkové slovníky, encyklopedie zvířat, svět kolem nás,
pexesa pro rozvoj slovní zásoby na daná témata, puzzle s písmeny), nákup
přehrávacích zařízeních, na kterých jsou poslechové nahrávky pro děti, pořízení
Montessori pomůcek pro rozvoj jazyka apod.
Podpora dětí v prohlížení knížek, společné čtení před spaním nebo při společných
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aktivitách např. v kruhu.


Pomůcky (maňásci, did. materiál pro rozvoj sluchu...).



Nábytek na vybavení čtenářských koutků + dětské knihy.



Výukové materiály.

Nositel aktivity:

MŠ v ORP ČB

Spolupráce subjektů:

X

Indikátor:

Předpoklad: 10 (počet nově vybavených MŠ)

Harmonogram
2018/2019

Číslo a název aktivity:

Předpokládané náklady
4 000 000 Kč

1.2.5.

Zdroje financování
MŠMT, Jihočeský kraj, zřizovatel

Vybavení pro matematickou pregramotnost

Vazba na cíl

Modernizace vybavení mateřských škol

Vazba na opatření

Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita

Typ aktivity

MŠ v ORP ČB

Charakteristika aktivity:

Nákup didaktických her rozvíjejících prostorovou představivost, číselnou řadu,
přiřazování čísel znakům (např. domina, počitadlo, hry s kostkou a počítáním,
Montessori pomůcky pro rozvoj matematiky), nákup nábytku na námětové hry,
při kterých se u dětí rozvíjí matematické dovednosti (hra na obchod, banku,
domácnost).

Nositel aktivity:

MŠ v ORP ČB

Spolupráce subjektů:

X

Indikátor:

Předpoklad: 10 (počet nově vybavených MŠ)

Harmonogram
2018/2019

Číslo a název aktivity:

Předpokládané náklady
4 000 000 Kč

1.2.6.

Zdroje financování
MŠMT, zřizovatel, vlastní

Vybavení pro enviromentální výchovu a osvětu

Vazba na cíl

Modernizace vybavení mateřských škol

Vazba na opatření

Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita

Typ aktivity

Aktivita školy

Charakteristika aktivity:

Budování a rozšiřování školních zahrad, vytvoření skladu pomůcek, které mohou
děti využívat při společné údržbě např. školní zahrady, pozemku, k pěstitelským
pracím pod vedením pedagoga, a jsou přizpůsobené jejich věku a vzrůstu (např.
dětské hrábě, lopaty, rýče, košťata, smetáčky apod.).
Zřízení školkové, případně komunitní přírodní zahrady, školní pozemky pro
pěstování zeleniny a květin, naučné ekostezky, budování minilokalit pro usazování
a následné pozorování hmyzu, obojživelníků, vodních živočichů atd.
Využití hraček a pomůcek co nejvíce z přírodních materiálů (dřevo, látka…), práce
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s přírodním materiálem.
Pořízení vybavení – nádoby na třídění odpadu v prostorách školky.
Recyklace – využití již použitých věcí k tvorbě (odstřižky látek, jednostranně
popsané papíry, knoflíky apod.).
Činnosti s dětmi v přírodě, v prostorách kolem školky nebo na výletech, např. s
„úklidem lesa“, různými hrami k poznání přírody i sebe sama v interakci s okolím.
Nositel aktivity:

MŠ v ORP ČB

Spolupráce subjektů:

X

Indikátor:

Předpoklad: 10 (počet nově vybavených MŠ)

Harmonogram
2018/2019

Předpokládané náklady
5 000 000 Kč

Zdroje financování
MŠMT, MŽP, Jihočeský kraj, vlastní

1.3 Zvyšování kvality předškolní výchovy
Číslo a název aktivity:

1.3.1.

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ

Vazba na cíl

Zvyšování kvality předškolní výchovy

Vazba na opatření

Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita

Typ aktivity

Aktivita školy

Charakteristika aktivity:

Účast na školeních podporujících sociální cítění pedagogů, prohlubování jejich
odborné kvalifikace v oblasti osobnostních, sociálních a kulturních kompetencí,
zlepšování efektivity práce a pracovních vztahů na dané MŠ na bázi vzájemné
týmové spolupráce a rozhodování (maximálně 4 x ročně) Volba témat, která jsou
pro pedagogy aktuální, týkající se vzdělávacích činností, aktivit s dětmi, témata
zaměřená na osobnostní rozvoj pedagoga (rozvoj sociálních dovedností, prevence
syndromu vyhoření apod.).
Vzdělávací akce v odpoledních hodinách, kratší bloky formou seminářů,
workshopů.
Možnost individuální a skupinové supervize pro týmy z dané MŠ.
Teambuildingové aktivity pro pedagogy z dané MŠ (daného týmu) popř.
teambuildingové aktivity pro pedagogy napříč různými MŠ, různými týmy –
možnost vzájemného poznání na jiné úrovni než na úrovni běžného setkávání,
předávání zkušeností.
Workshopy – předávání zkušeností ze seminářů.
Víkendová setkávání pedagogů.

Nositel aktivity:

MŠ v ORP ČB

Spolupráce subjektů:

X

Indikátor:

Předpoklad: 5 (počet aktivit pro pedagogy MŠ)

Harmonogram
2018/2019

Předpokládané náklady
Nevyčísleno (náklady na lektory, na
zastupujícího pedagoga…)

Zdroje financování
MŠMT, OP VVV, MAP, vlastní
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Číslo a název aktivity:

1.3.2.

Osobnostně sociální a profesní rozvoj vedoucích pracovníků MŠ

Vazba na cíl

Zvyšování kvality předškolní výchovy

Vazba na opatření

Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita

Typ aktivity

Aktivita školy

Charakteristika aktivity:

Účast na školeních a poradách vedoucích pracovníků MŠ zaměřených na
leadership, aktuální problémy předškolního vzdělávání, jejich řešení a příklady
dobré praxe. Profesní rozvoj vedoucích pracovníků lze také podpořit v průběhu
školního roku vzájemnými stážemi zejména na MŠ dobře vybavených a
organizačně a personálně též dobře situovaných (příklady dobré praxe).
Teambuildingové aktivity pro vedoucí pracovníky napříč různými MŠ.
Workshopy – předávání zkušeností ze seminářů.
Víkendová setkávání pedagogů.

Nositel aktivity:

MŠ v ORP ČB

Spolupráce subjektů:

X

Indikátor:

Předpoklad: 5 (počet aktivit pro vedoucí pracovníky MŠ)

Harmonogram
2018/2019

Číslo a název aktivity:

Předpokládané náklady
Nevyčísleno (náklady na lektory, na
zastupujícího pedagoga…)

1.3.3.

Zdroje financování
MŠMT, OP VVV, MAP, vlastní

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - jak správně nastavit práci ve
velkých skupinách, praktické zapojení učitelek, ukázky práce s dětmi
apod.

Vazba na cíl

Zvyšování kvality předškolní výchovy

Vazba na opatření

Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita

Typ aktivity

Aktivita školy

Charakteristika aktivity:

Nejlepší formou práce ve velkých dětských skupinách je tandemová výuka, která
je ale velmi náročná na přípravu obou pedagogických pracovníků a bohužel také
finančně nákladná. Podpora vytváření funkce mentora v učitelském kolektivu.
Dále praktické semináře pro pedagogy, jak nastavit v rámci velké skupiny práci
v menších skupinách s možností interaktivně si vyzkoušet a vše nacvičit, využívat
kazuistiky, příklady dobré praxe – ze strany lektora i možnost sdílení ze strany
pedagogů.
Účast pedagogických pracovníků na konferencích, workshopech, vzdělávacích
kurzech na aktuální téma.
Využití webinářů – sdíleného portálu s ukázkami z praxe.

Nositel aktivity:

MŠ v ORP ČB

Spolupráce subjektů:

X

Indikátor:

Předpoklad: 40 (počet podpořených pedagogů)
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Harmonogram
2018/2019

Číslo a název aktivity:

Předpokládané náklady
Nevyčísleno

1.3.4.

Zdroje financování
MŠMT, OP VVV, MAP, vlastní

Vzdělávání a podpora provozních a dalších nepedagogických pracovníků

Vazba na cíl

Zvyšování kvality předškolní výchovy

Vazba na opatření

Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita

Typ aktivity

Aktivita školy

Charakteristika aktivity:

Nepedagogičtí pracovníci jsou důležitou součástí MŠ, bez jejichž pomoci by chod
školky nefungoval. Je důležité podporovat také osobnostní rozvoj těchto
zaměstnanců MŠ, komunikační dovednosti, školení na míru jejich pracovním
povinnostem.

Nositel aktivity:

MŠ v ORP ČB

Spolupráce subjektů:

X

Indikátor:

Předpoklad: 20 (počet podpořených nepedagogických pracovníků)

Harmonogram
2018/2019

Číslo a název aktivity:

Předpokládané náklady
Nevyčísleno

1.3.5.

Zdroje financování
MŠMT, OP VVV, MAP, vlastní

Rozšiřování spolupráce s rodiči

Vazba na cíl

Zvyšování kvality předškolní výchovy

Vazba na opatření

Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita

Typ aktivity

Aktivita školy

Charakteristika aktivity:

Schůzky s rodiči, jejichž dítě úspěšně prošlo zápisem a v následujícím školním roce
nastoupí do MŠ (červen, uvedení do „systému školky“ – seznámení s nastavením
MŠ, s její jedinečností, informace o režimu, o tom, co dítě čeká a co by mělo před
nástupem do MŠ zvládnout, jak mu vstup do MŠ co nejvíce ulehčit a připravit ho
na něj).
Rodičovská schůzka (1 – 2x za pololetí, výhodná na začátku školního roku).
Nabídka vzdělávacích seminářů pro rodiče (1x za 2 měsíce).
Společná setkání s rodiči dětí, dětmi a pracovníky MŠ, zapojování rodičů do
školních odpoledních a mimoškolních činností formou zájmových kroužků,
besídek, víkendových aktivit (např. opékání vuřtů, noční spaní ve školce,
víkendové výlety), celoškolní akce s rodiči, výlety (2 -3 do roka), tvořivé dílny na
třídách (2 – 3 do roka).
Besídky, školní jarmark apod.

Nositel aktivity:

MŠ v ORP ČB

Spolupráce subjektů:

X

Indikátor:

Předpoklad: 10 (počet akcí pro rodiče)
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Harmonogram
2018/2019

Číslo a název aktivity:

Předpokládané náklady
-

1.3.6.

Zdroje financování
MAP, vlastní

Rozvoj sociálních, občanských a kulturních kompetencí dětí

Vazba na cíl

Zvyšování kvality předškolní výchovy

Vazba na opatření

Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita
Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků
Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků

Typ aktivity

Aktivita školy

Charakteristika aktivity:

Společně vytvářet pravidla (na začátku školního roku). Učit děti ohleduplnosti,
toleranci, respektování druhých, neponižovat druhé a neútočit na ně (verbálně i
neverbálně) – vlastním příkladem, v rámci běžných činností.
Rozvíjet u dětí úctu k tradicím, podporovat ji v průběhu celého školního roku
zaměřením se na dané tradice, folklor.
Rozvíjet u dětí úctu ke starším – situačně, nebo např. návštěva domova pro
seniory, společné aktivity dětí a seniorů, čtení, vyprávění apod.
Čtení s prarodiči, využívat zavedené akce např. Celé Česko čte dětem.
Rozvíjet u dětí sociální cítění, empatii, toleranci k odlišnému (barva pleti, sociální
postavení, tělesný či duševní handicap…) – v běžných situacích, návštěvou výstavy,
divadelního představení, 1x za rok např. humanitární sbírkou.
Učit děti zvládat konflikty, situace, které jsou pro dítě výjimečné – modelové
situace.
Vytvářet u dětí pozitivní vztah k přírodě a její ochraně (průběžně, při pobytu
venku, výletech, venkovním úklidem, sázením rostlin či stromků, prací
s přírodními materiály, tříděním odpadu apod.).
Vytvářet vztah ke kultuře (návštěva muzea, výstavy, divadla apod.) – např. 1x za
měsíc či 2 měsíce.

Nositel aktivity:

MŠ v ORP ČB

Spolupráce subjektů:

Dům pro seniory

Indikátor:

Předpoklad: 10 (počet zapojených MŠ)

Harmonogram
2018/2019

Číslo a název aktivity:

Předpokládané náklady
-

1.3.7.

Zdroje financování
Vlastní, nadační fondy

Zavádění a rozšiřování spolupráce s místní komunitou, spolky

Vazba na cíl

Zvyšování kvality předškolní výchovy

Vazba na opatření

Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita
Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků

Typ aktivity

Aktivita školy
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Charakteristika aktivity:

Zavedení kroužků pro děti v MŠ vedenými zástupci různých místních spolků, dále
organizace neformálních setkání dětí se zástupci místních komunit, např. besedy
přímo v mateřské škole anebo návštěva spolků spojená s ukázkami jejich práce,
vytvořit „síť v rámci komunity“, popř. sdílet kontakty mezi sebou.
Místní komunitou se myslí např. včelaři, hasiči, myslivci, rybáři, sokolníci,
baráčníci, kynologové, ekologická centra, ale i třeba nějaká významná či zajímavá
osobnost, starší člověk, který má svou životní zkušenost, chuť se s ní podělit a
něco předat.

Nositel aktivity:

MŠ v ORP ČB

Spolupráce subjektů:

Spolupráce s místní komunitou - včelaři, hasiči, myslivci, rybáři, baráčníci atd.

Indikátor:

Předpoklad: 10 (počet navázaných spoluprací)

Harmonogram

Předpokládané náklady

2018/2019

Číslo a název aktivity:

-

Zdroje financování
Vlastní

1.3.8.

Rozvoj čtenářské pregramotnosti prostřednictvím her a programů,
spolupráce s místní knihovnou

Vazba na cíl

Zvyšování kvality předškolní výchovy

Vazba na opatření

Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita

Typ aktivity

Aktivita školy

Charakteristika aktivity:












Spolupráce s místní knihovnou – seznamovací dopoledne v knihovně, hry,
tvořivé aktivity.
Návštěva pracovníka knihovny přímo v MŠ s nabídkou různých her.
Ve spolupráci s pracovníky knihovny vytvořit nabídku herních aktivit k rozvoji
čtenářské pregramotnosti.
Návštěva místní knihovny za účelem prohlídky pohádkových knížek spojených i
s možným předčítáním. Setkání dětí se seniory a předčítání knížek „babičkou“,
„dědečkem“ v knihovně.
Pravidelné zapůjčování dětské literatury z místní knihovny.
Preferování her a programů rozvíjejících čtenářskou gramotnost = nákup
odpovídajících didaktických pomůcek (křížovky, doplňovačky atd.).
Účast pedagogických pracovníků na školení podporující aplikaci čtenářské
pregramotnosti v praxi.
Besedy po školkách s autory, propojení s literaturou.
Literární soutěže.

Nositel aktivity:

MŠ v ORP ČB

Spolupráce subjektů:

Spolupráce s místní knihovnou

Indikátor:

Předpoklad: 15 (počet akcí na rozvoj čtenářské pregramotnosti)

Harmonogram
2018/2019

Předpokládané náklady
Nevyčísleno

Zdroje financování
Vlastní

13

Číslo a název aktivity:

1.3.9.

Rozvoj logického myšlení prostřednictvím her a programů, rozvoj
matematické pregramotnosti

Vazba na cíl

Zvyšování kvality předškolní výchovy

Vazba na opatření

Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita
Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků

Typ aktivity
Charakteristika aktivity:

Aktivita školy


Nákup didaktických pomůcek podporujících rozvoj matematické
pregramotnosti v praxi (prostorové stavebnice, logické hry, číselné řady, apod.).
Účast pedagogických pracovníků na školení podporující aplikaci matematické
pregramotnosti v praxi.
Nákup PC programů podporujících představivost dětí.
Začlenění her na rozvoj logického myšlení do běžných činností (1x měsíčně) –
práce ve skupinách a tvoření s ohledem na rozumové schopnosti dětí, spojení
pohybových aktivit s aktivitami vyžadujícími logické myšlení a soustředění (tato
kombinace může setřít rozdíly u dětí různě pohybově a intelektuálně nadaných)
Začlenění programu na rozvoj logického myšlení – odborníkem zvenčí – 1x za
pololetí.






Nositel aktivity:

MŠ v ORP ČB

Spolupráce subjektů:

X

Indikátor:

Předpoklad: 20 (počet zapojených MŠ)

Harmonogram

Předpokládané náklady

2018/2019

Číslo a název aktivity:

Nevyčísleno

Zdroje financování
MŠMT, OP VVV, MAP, vlastní

1.3.10. Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí
v MŠ

Vazba na cíl

Zvyšování kvality předškolní výchovy

Vazba na opatření

Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita

Typ aktivity

Aktivita školy

Charakteristika aktivity:









MŠ by měla mít časový i finanční prostor na zajištění vhodného odborníka
v této oblasti - zajištění logopeda přímo v MŠ - ideálně 1x týdně, minimálně
však 1x za rok formou stáže v MŠ, vyšetření dětí na začátku školního roku,
zpráva pro rodiče o případných vadách dítěte; učitelka může mít podezření na
vady řeči dětí, ale není odborník, od logopeda to rodiče přijmou a mohou řešit.
Sdílený logoped pro více MŠ.
Přednáška od logopeda pro pedagogy, se zaměřením na techniky, které mohou
využít sami pedagogové (1x ročně)
Přednáška od logopeda pro rodiče dětí (1x ročně), které navštěvují zapojenou
MŠ
Seminář k prevenci a řešení logopedických vad pro pedagogy (formou kurzu délka dle možností, minimálně 1x ročně o prázdninách, včetně praktického
nácviku s dětmi a screeningu v MŠ), např. ve spolupráci s Asociací logopedů
Dobrá spolupráce s rodinou v oblasti logopedických vad (přesvědčení rodičů, že
je nutné s dětmi procovat i doma, zejména v oblasti „patlavosti“, „šišlání“,
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apod.).
Menší pracovní skupiny dětí v MŠ umožní lepší a častější komunikaci mezi
dětmi a učitelkami - nutností jsou prostorové a finanční prostředky na činnost
těchto pracovních skupin.

Nositel aktivity:

MŠ v ORP ČB

Spolupráce subjektů:

X

Indikátor:

Předpoklad: min 5 (počet podpořených MŠ); min 1 (počet sdílených logopedů)

Harmonogram

Předpokládané náklady

2018/2019

Číslo a název aktivity:

Zdroje financování

Nevyčísleno

MŠMT, MAP, vlastní

1.3.11. Posilování mezinárodní spolupráce

Vazba na cíl

Zvyšování kvality předškolní výchovy

Vazba na opatření

Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita
Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP PPR

Typ aktivity
Charakteristika aktivity:

Aktivita školy





Výměnné pobyty pedagogických pracovníků v MŠ okolních států (tomu
předchází nutnost odstranění jazykové bariéry zejména v oblasti odborné
komunikace), max. 1x ročně, o prázdninách.
Krátkodobé výjezdní zasedání pedagogických pracovníků za účelem výměny
zkušeností, zahraniční stáže.
Přizvání pedagogů z MŠ ze zahraničí, prezentace „dobré praxe“ v ČR.

Nositel aktivity:

MŠ v ORP ČB

Spolupráce subjektů:

Spolupracující zahraniční MŠ, PF JČU

Indikátor:

Předpoklad: 5 (počet podpořených MŠ)

Harmonogram
2018/2019

Číslo a název aktivity:

Předpokládané náklady
Nevyčísleno

Zdroje financování
OP VVV

1.3.12. Metodik pro MŠ pro oblast tvorby ŠVP a dalších aktivit škol

Vazba na cíl

Zvyšování kvality předškolní výchovy

Vazba na opatření

Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita
Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP PPR

Typ aktivity
Charakteristika aktivity:

Nositel aktivity:

Aktivita školy
Metodik, sdílený pro více MŠ, který by prováděl poradenství ohledně ŠVP, chodu
školky, příprava na českou školní inspekci, pomoc se šablonami apod.; aby
zkontroloval, zda má MŠ všechny tyto věci v pořádku vedené ještě předtím, než
přijde kontrola.
MŠ v ORP ČB
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Spolupráce subjektů:

Sdílený metodik pro více MŠ

Indikátor:

Předpoklad: 10 (počet podpořených MŠ)

Harmonogram
2018/2019

Číslo a název aktivity:

Předpokládané náklady
Nevyčísleno

Zdroje financování
OP VVV

1.3.13. Personální podpora (školní asistent, chůva, speciální pedagog, školní
psycholog a další)

Vazba na cíl

Zvyšování kvality předškolní výchovy

Vazba na opatření

Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita

Typ aktivity

Aktivita školy

Charakteristika aktivity:

MŠ chybí finanční prostředky na zajištění personálních pozic, pokud je
nedostanou v rámci podpůrných opatření (školní asistent, asistent pedagoga =
podmínkou je vyšetření a doporučení PPP, což bývá u předškolních dětí
problematické). Je personální nedostatek speciálních pedagogů a školních
psychologů, zejména pokud MŠ potřebuje tyto pozice jen na zkrácený úvazek.
Pozice chůvy je pro 2-leté děti také problematická, protože v současné době lze
pracovní poměr uzavřít je na dobu delší než 12 měsíců, ale konkrétní MŠ dopředu
neví, zda bude chůvu v příštím školním roce potřebovat.
Důležité je zajištění školních poradenských pracovišť.

Nositel aktivity:

MŠ v ORP ČB

Spolupráce subjektů:

X

Indikátor:

Předpoklad: min 40 (počet podpořených MŠ)

Harmonogram
2018/2019

Předpokládané náklady
Nevyčísleno

Zdroje financování
MŠMT - Šablony
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2. Zajištění a zvýšení dostupnosti a kvality regionálního základního školství
v ORP České Budějovice
2.1 Rekonstrukce a modernizace školních budov a areálů
Číslo a název aktivity:

2.1.1

Zlepšování kvality infrastruktury, údržba a modernizace budov
základních škol včetně zajištění bezbariérovosti

Vazba na cíl

Rekonstrukce a modernizace školních budov a areálů

Vazba na opatření

Investice do rozvoje kapacit základních škol

Typ aktivity

Aktivita školy, Infrastruktura

Charakteristika aktivity:

Rekonstrukce a výměna střešních krytin, zateplení pláště budov, úprava sklepních
prostor, rekonstrukce tělocvičny, rekonstrukce a výměna vybavení školní kuchyně,
jídelny, rekonstrukce a modernizace tříd, osvětlení ve třídách, výměna oken,
zajištění bezbariérovosti – pořízení výtahu včetně nutných stavebních úprav,
rekonstrukce kotelny, kanalizace… Více viz jednotlivé investiční záměry ve
Strategickém rámci MAP.

Nositel aktivity:

ZŠ v ORP ČB

Spolupráce subjektů:

X

Indikátor:

Předpoklad: min 24 (Počet modernizovaných ZŠ)

Harmonogram
2018/2019

Číslo a název aktivity:

Předpokládané náklady
125 000 000 Kč

2.1.2

Zdroje financování
MŽP, MŠMT, IROP, Jihočeský kraj, zřizovatel

Zvyšování kapacit – přístavby, nové objekty

Vazba na cíl

Rekonstrukce a modernizace školních budov a areálů

Vazba na opatření

Investice do rozvoje kapacit základních škol

Typ aktivity

Aktivita školy, Infrastruktura

Charakteristika aktivity:

Přístavba nových budov a pavilonů, rozšiřování kapacit ZŠ, výstavba nových tříd,
kabinetů, včetně zázemí – sociál, šatny, chodby atd. Dále přístavba budov školní
jídelny, kuchyně, tělocvičny… íce viz jednotlivé investiční záměry ve Strategickém

rámci MAP.
Nositel aktivity:

ZŠ v ORP ČB

Spolupráce subjektů:

X

Indikátor:

Předpoklad: min 7 (Počet nově vystavěných ZŠ; Počet rozšířených ZŠ)

Harmonogram
2018/2019

Předpokládané náklady
173 000 000 Kč

Zdroje financování
MŽP, MŠMT, IROP, Jihočeský kraj, zřizovatel
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Číslo a název aktivity:

2.1.3

Zvyšování kapacit – školní družiny

Vazba na cíl

Rekonstrukce a modernizace školních budov a areálů

Vazba na opatření

Investice do rozvoje kapacit základních škol

Typ aktivity

Aktivita školy, Infrastruktura

Charakteristika aktivity:

Většině školám chybí vhodné družinové prostory.
Zlepšování kvality školních družin oddělením prostor z učeben a vybavením
vhodným pro mimoškolní aktivity, případně investice do nové budovy.
Zabezpečení vhodných prostor pro práci školní družiny a zájmových kroužků.
Vybavení učeben HIM a DHIM za účelem oddělit vzdělávání školní od pobytu ve
školní družině. Zajistit podmínky pro hudební, výtvarné, rukodělné a sportovní
aktivity dětí, hlavně do věku 12 let.
Více viz jednotlivé investiční záměry ve Strategickém rámci MAP.

Nositel aktivity:

ZŠ v ORP ČB

Spolupráce subjektů:

X

Indikátor:

Předpoklad: min 6 (Počet nově zřízených školních družin ZŠ)

Harmonogram
2018/ 2019

Číslo a název aktivity:

Předpokládané náklady
29 000 000 Kč

2.1.4

Zdroje financování
MŽP, MŠMT, IROP, Jihočeský kraj, zřizovatel

Využití venkovních prostranství u základních škol

Vazba na cíl

Rekonstrukce a modernizace školních budov a areálů

Vazba na opatření

Investice do rozvoje kapacit základních škol

Typ aktivity

Aktivita školy, Infrastruktura

Charakteristika aktivity:

Úprava prostranství ZŠ prostřednictvím úpravy zeleně, posezení, výstavba
parkoviště u ZŠ - zajištění stání pro pedagogy i rodiče dětí, zřízení autobusové
čekárny pro děti; pořízení kolostavu před budovou školy… více viz jednotlivé

investiční záměry ve Strategickém rámci MAP.
Nositel aktivity:

ZŠ v ORP ČB

Spolupráce subjektů:

X

Indikátor:

Předpoklad: min 2 (Počet nově upravených prostranství u ZŠ)

Harmonogram
2018/ 2019

Číslo a název aktivity:

Předpokládané náklady
5 500 000 Kč

2.1.5

Zdroje financování
MŽP, MŠMT, Jihočeský kraj, zřizovatel

Venkovní učebny/ Zahrady/ přírodní zahrady

Vazba na cíl

Rekonstrukce a modernizace školních budov a areálů

Vazba na opatření

Investice do rozvoje kapacit základních škol
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Typ aktivity

Aktivita školy, Infrastruktura

Charakteristika aktivity:

Rekonstrukce školního dvora – atria, pro účely venkovní učebny, s vybavením,
které bude vhodné i pro využívání ve volném odpočinkovém čase.
Rekonstrukce školního dvora za účelem vybudování venkovní učebny se
zaměřením na výuku a výchovu přírodovědných předmětů.
Více viz jednotlivé investiční záměry ve Strategickém rámci MAP.

Nositel aktivity:

ZŠ v ORP ČB

Spolupráce subjektů:

X

Indikátor:

Předpoklad: min 3 (Počet nově vybudovaných venkovních učeben ZŠ)

Harmonogram
2018/2019

Číslo a název aktivity:

Předpokládané náklady

Zdroje financování

3 000 000 Kč

2.1.6

MŽP, MŠMT, Jihočeský kraj, zřizovatel

Sportoviště, tělocvična, dopravní hřiště

Vazba na cíl

Rekonstrukce a modernizace školních budov a areálů

Vazba na opatření

Investice do rozvoje kapacit základních škol

Typ aktivity

Aktivita školy, Infrastruktura

Charakteristika aktivity:

Vybavení škol sportovním zázemím za účelem navýšení hodin TV a jiných
pohybových aktivit, při vytipování vhodné lokality je možné využití i pro více škol.
Oprava tartanového povrchu stávající běžecké dráhy a výměna asfaltového
povrchu za tartanový povrch venkovního sportovního hřiště; vybudování
venkovního sportoviště na fotbalové turnaje včetně zázemí.
Pořízení víceúčelového sportovního hřiště s umělým povrchem na školní zahradě
ZŠ.
Vybavení sportovního hřiště s umělým povrchem v areálu školy (atletický ovál) o
doskočiště pro skok vysoký kryté přístřeškem.
Výstavba budovy tělocvičny se zázemím pro výuku TV a Sportovní výchovy.
Více viz jednotlivé investiční záměry ve Strategickém rámci MAP.

Nositel aktivity:

ZŠ v ORP ČB

Spolupráce subjektů:

Využití prostor i pro další ZŠ

Indikátor:

Předpoklad: min 9 (Počet vybudovaných sportovišť; Počet vybudovaných
tělocvičen; Počet vybudovaných dopravních hřišť)

Harmonogram
2018/2019

Předpokládané náklady
92 500 000 Kč

Zdroje financování
MŽP, MŠMT, Jihočeský kraj, zřizovatel
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2.2 Modernizace vybavení škol s důrazem na zvyšování kvality výuky
Číslo a název aktivity:

2.2.1

Vybavení pro zkvalitnění výuky v souvislosti s budováním odborných
učeben

Vazba na cíl

Modernizace vybavení škol s důrazem na zvyšování kvality výuky

Vazba na opatření

Investice do rozvoje kapacit základních škol

Typ aktivity

Aktivita školy

Charakteristika aktivity:

Vybavení odborných učeben moderními pomůckami k výuce fyziky, přírodopisu,
chemie (měřicí přístroje, mikroskopy, nábytek, software pro demonstraci pokusů).
Vybavení učeben informatiky počítači (modernizace a vylepšení stávajících
učeben, popř. vybudování nových).
Vybavení učeben hudební výchovy – digitální pianino, zvuková aparatura,
nahrávací zařízení, PC + SW na psaní not (např. Sibelius).
Obnova interaktivního vybavení (tabule, dataprojektory).
Vybavení učeben výtvarné výchovy.
Vybavení jazykových učeben.
Vybudování a vybavení odborných učeben – dílen.
Vybavení učeben zařízením pro alternativní přístupy (např. skupinové práce, práce
týmech), práce s kolektivem, práce s dětmi s poruchami učení.
V souvislosti s novým vybavením proškolení pedagogů, semináře a praktické
ukázky práce.
Více viz jednotlivé investiční záměry ve Strategickém rámci MAP.

Nositel aktivity:

ZŠ v ORP ČB

Spolupráce subjektů:

X

Indikátor:

Předpoklad: min 16 (počet nově vybavených odborných učeben)

Harmonogram
2018/2019

Číslo a název aktivity:

Předpokládané náklady

Zdroje financování

62 100 000 Kč

2.2.2

MŠMT, Jihočeský kraj, zřizovatel

Vybavení pro zkvalitnění výuky v souvislosti s budováním kmenových
učeben

Vazba na cíl

Modernizace vybavení škol s důrazem na zvyšování kvality výuky

Vazba na opatření

Investice do rozvoje kapacit základních škol

Typ aktivity

Aktivita školy

Charakteristika aktivity:

Vybavení učeben moderním interaktivním zobrazovacím systémem - Interaktivní
tabule nebo LCD displeje s ozvučením a PC, dataprojektory, vizualizéry, PC pro
učitele, včetně potřebného softwaru, a dále vybavení učeben potřebným
nábytkem pro tuto techniku a pro odkládání věcí a pomůcek.
V souvislosti s novým vybavením proškolení pedagogů, semináře a praktické
ukázky práce.
Více viz jednotlivé investiční záměry ve Strategickém rámci MAP.
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Nositel aktivity:

ZŠ v ORP ČB

Spolupráce subjektů:

X

Indikátor:

Předpoklad: min 26 (počet nově vybavených kmenových učeben)

Harmonogram
2018/2019

Číslo a název aktivity:

Předpokládané náklady

Zdroje financování

25 000 000 Kč

2.2.3

MŠMT, Jihočeský kraj, zřizovatel

Vybavení za účelem zkvalitnění dopravní a zdravotní výuky

Vazba na cíl

Modernizace vybavení škol s důrazem na zvyšování kvality výuky

Vazba na opatření

Investice do rozvoje kapacit základních škol

Typ aktivity

Aktivita školy

Charakteristika
aktivity:

Vybavení škol pomůckami a materiálem pro nácvik první pomoci, pro zdravotnické
kroužky (výukové resuscitační modely pro nácvik umělého dýchání, simulátory,
trenažery, obvazový materiál, vakuové dlahy…) včetně proškolení personálu.
Vzdělávací kurzy pro pedagogický sbor ohledně první pomoci a záchrany života.
Na školách chybí dopravní hřiště – doprava na nejbližší DH je pro školy časově
příliš náročná – pořízení mobilního dopravního hřiště – značky, dopravní
prostředky – kola, koloběžky, software pro výuku dopravních předpisů a zdravotní
výuky.

Nositel aktivity:

ZŠ v ORP ČB

Spolupráce subjektů:

Pořízení pro více ZŠ (sdílení pomůcek)

Indikátor:

Předpoklad: 5 (počet nově vybavených ZŠ); 5 (počet vzdělávacích kurzů pro
pedagogický sbor)

Harmonogram
2018/2019

Číslo a název aktivity:

Předpokládané náklady

Zdroje financování

6 000 000 Kč

2.2.4

MŠMT, Jihočeský kraj, zřizovatel

Vybavení pro polytechnickou výchovu

Vazba na cíl

Modernizace vybavení škol s důrazem na zvyšování kvality výuky

Vazba na opatření

Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání
Investice do rozvoje kapacit základních škol

Typ aktivity

Aktivita školy

Charakteristika aktivity:

Na většině škol chybí prostorové i materiální vybavení pro polytechnickou
výchovu - dílny, cvičné kuchyňky pro vaření, keramické dílny atd.
Vybavení dílen stoly, ručním nářadím, dále pak různé demonstrační i montážní
soupravy pro výuku elektrotechniky - robotické stavebnice, vybavení pro
technické rýsování, práce s digitálními technologiemi (3D tiskárny včetně software
pro tvorbu a tisk), elektrotechnické stavebnice, mechanické stavebnice.
Školy by se měly v daleko větší míře zaměřovat na robotiku, již od 1. stupně a
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pokračovat na 2. stupni.
V souvislosti s novým vybavením proškolení pedagogů, semináře a praktické
ukázky práce.
Nositel aktivity:

ZŠ v ORP ČB

Spolupráce subjektů:

X

Indikátor:

Předpoklad: 7 (počet nově vybavených ZŠ); 7 (počet vzdělávacích kurzů pro
pedagogický sbor)

Harmonogram
2018/2019

Číslo a název aktivity:

Předpokládané náklady

Zdroje financování

7 000 000 Kč

2.2.5

MŠMT, KAP, Jihočeský kraj, zřizovatel

Vybavení pro čtenářskou gramotnost

Vazba na cíl

Modernizace vybavení škol s důrazem na zvyšování kvality výuky

Vazba na opatření

Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání
Investice do rozvoje kapacit základních škol

Typ aktivity

Aktivita školy

Charakteristika aktivity:

Vybavení školní knihovny, nákup sad moderních a dětem blízkých knih pro hlasité
čtení v hodinách českého jazyka, software pro procvičování porozumění textu,
čtečky elektronických knih.
S budováním knihoven je potřeba finančně zabezpečit správcovství a provozování
školních knihoven.
Školení v oblasti čtenářské gramotnosti pro všechny pedagogy, nejen učitele
českého jazyka, práce s textem se objevuje v každém předmětu.

Nositel aktivity:

ZŠ v ORP ČB

Spolupráce subjektů:

X

Indikátor:

Předpoklad: 6 (počet nově vybavených ZŠ); 6 (počet vzdělávacích kurzů pro
pedagogický sbor)

Harmonogram
2018/2019
Číslo a název aktivity:

Předpokládané náklady

Zdroje financování

3 000 000 Kč
2.2.6

MŠMT, Jihočeský kraj, zřizovatel

Vybavení pro matematickou gramotnost

Vazba na cíl

Modernizace vybavení škol s důrazem na zvyšování kvality výuky

Vazba na opatření

Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání
Investice do rozvoje kapacit základních škol

Typ aktivity

Aktivita školy

Charakteristika aktivity:

Vybavení škol moderními stavebnicemi, 3D modely těles, sady pro nácvik finanční
gramotnosti, software pro procvičování jednoduchých matematických
dovedností, PC programy, které pomohou zlepšit prostorovou orientaci žáků,
interaktivní hry pro procvičování logických úvah, moderní deskové hry a kvízy
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s matematickou tématikou atd.
Zařazení finanční gramotnosti do výuky = DVVP v oblasti finanční gramotnosti.
Nositel aktivity:

ZŠ v ORP ČB

Spolupráce subjektů:

X

Indikátor:

Předpoklad: 6 (počet nově vybavených ZŠ); 6 (počet vzdělávacích kurzů pro
pedagogický sbor)

Harmonogram
2018/2019
Číslo a název aktivity:

Předpokládané náklady

Zdroje financování

3 500 000 Kč
2.2.7

MŠMT, Jihočeský kraj, zřizovatel

Vybavení pro environmentální výchovu a osvětu

Vazba na cíl

Modernizace vybavení škol s důrazem na zvyšování kvality výuky

Vazba na opatření

Investice do rozvoje kapacit základních škol

Typ aktivity

Aktivita školy

Charakteristika aktivity:

Zlepšení vybavení přírodopisných kabinetů a také školních zahrad - skleník,
meteorologická stanice, instalace mobilních záhonků, pomůcky pro analýzu vod,
půdy, pro zkoumání úspor elektrické energie, kompostéry, přes potřeby pro
budování ukázek ekosystémů ve školních zahradách až po budování zahradních
altánů /exteriérových učeben.
Názorné pomůcky pro realizaci uvědomělého třídění odpadů, ochrany krajiny a
udržitelného rozvoje bez velmi zkreslených a zavádějících údajů s preferencí
jednoho směru (např. vysvětlení negativních dopadů na životní prostředí u
slunečních, větrných a vodních elektráren, rizika elektromobilů…). Většina
pomůcek je zaměřena pouze na propagaci jednoho směru bez uvedení rizik a
negativních dopadů na životní prostředí.
Softwarové vybavení do škol různými programy na dané téma.
Doplněno zajištěním exkurzí a besed v oblasti environmentální výchovy.

Nositel aktivity:

ZŠ v ORP ČB

Spolupráce subjektů:

X

Indikátor:

Předpoklad: 5 (počet nově vybavených ZŠ); min 5 (počet exkurzí a besed)

Harmonogram
2018/2019

Předpokládané náklady
5 000 000 Kč

Zdroje financování
MŽP, MŠMT, Jihočeský kraj, zřizovatel
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2.3 Zvyšování kvality základního vzdělávání
Číslo a název aktivity:

2.3.1

Rozvoj čtenářské gramotnosti v základních školách

Vazba na cíl

Zvyšování kvality základního vzdělávání

Vazba na opatření

Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání

Typ aktivity

Aktivita školy

Charakteristika aktivity:

- Motivace žáků ke čtení, čtenářské kluby, spolupráce s místními knihovnami, nové
metody ve výuce zaměřené na čtenářskou gramotnost.
Zásadní je motivace ke čtení, a to zejména prostřednictvím takových knih, které
budou děti chtít číst. Takové knihy ve školách většinou nejsou a dnes nemá smysl
někoho motivovat kvalitní, ale pro něj nezáživnou beletrií. Tento úkol mohou plnit
knihovny – (návštěvy 1x za 2 měsíce) a nákupy knih do školních knihoven
především dle výběru dětí, ze podpory učitelů.
Kromě klasické výuky zapojením do atraktivních aktivit pro děti, např.:
- krátkodobé i dlouhodobé čtenářské soutěže pořádané např. školní knihovnou,
učiteli českého jazyka (minimálně 1x ročně);
- čtenářské deníky – průběžné vedení s vyhodnocováním;
- pořádání různých akcí, např. Noc s Andersenem, čtenářské besedy (cca 1krát za 2
měsíce), pomoc starších žáků v knihovně, založení čtenářských klubů ve škole,
účast na divadelních představeních…;
- zapojení i elektronických knih do systému podpory čtenářské gramotnosti;
- metodika (popř. dílny) pro redakce školních časopisů a sborníků ZŠ;
- pořízení her a programů rozvíjejících čtenářskou gramotnost = nákup
odpovídajících didaktických pomůcek (křížovky, doplňovačky atd.).
Účast pedagogických pracovníků na školení podporující aplikaci čtenářské
gramotnosti v praxi, motivovat pedagogy v rámci dalšího vzdělávání, zejména pak
na 1. stupni ZŠ (1. stupeň je rozhodující v tom, zda žáci budou či nebudou číst).

Nositel aktivity:

ZŠ v ORP ČB

Spolupráce subjektů:

ZŠ, knihovny, literární kavárny, divadlo

Indikátor:

Předpoklad: 20 (počet akcí na podporu čtenářské gramotnosti)

Harmonogram
2018/2019

Číslo a název aktivity:

Předpokládané náklady
Nevyčísleno

2.3.2

Zdroje financování
Ostatní neinvestiční výdaje

Rozvoj matematické gramotnosti v základních školách

Vazba na cíl

Zvyšování kvality základního vzdělávání

Vazba na opatření

Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání

Typ aktivity

Aktivita školy

Charakteristika aktivity:

Podpora zájmu žáků o matematiku, kluby zábavné logiky a deskových her, využití
nových metod výuky.
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Matematiku je třeba vést směrem k rozvíjení logického myšlení a názornosti, ve
školách chybí kvalitní deskové hry, 3D modely těles a dále zejména software
podporující logické myšlení. Zájem o matematiku lze zvýšit zejména právě těmito
hrami a rozvíjením logického myšlení.
Zavedení matematického kroužku se zaměřením na zábavnou matematiku nebo
klubů zábavné logiky na 1. i 2. stupni ZŠ (1x týdně), např. na některých školách již
fungující kroužky „Věda nás baví“, „Menza“ apod. Možno i jako součást činnosti
školní družiny. Důležité je personální a finanční zabezpečení těchto kroužků,
příprava učitelů a vychovatelek ŠD a materiální zabezpečení.
Nákup didaktických pomůcek podporujících rozvoj matematické gramotnosti v
praxi = prostorové stavebnice, logické hry, číselné řady, PC programy podporující
představivost dětí.
Účast pedagogických pracovníků na školení podporující aplikaci matematické
gramotnosti v praxi, motivovat pedagogy v rámci dalšího vzdělávání.
Prezentovat zábavnou matematiku na portálech škol se zpětnou vazbou – nutné
personální zabezpečení.
Pořádání soutěží v matematických dovednostech – zábavná forma.
Nositel aktivity:

ZŠ v ORP ČB

Spolupráce subjektů:

X

Indikátor:

Předpoklad: 20 (počet akcí na podporu matematické gramotnosti)

Harmonogram
2018/2019

Číslo a název aktivity:

Předpokládané náklady
Nevyčísleno

2.3.3

Zdroje financování
Ostatní neinvestiční výdaje

Zlepšování podmínek pro rozvoj jazykové výuky včetně zajištění rodilých
mluvčí a výměnných pobytů

Vazba na cíl

Zvyšování kvality základního vzdělávání

Vazba na opatření

Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka

Typ aktivity

Aktivita školy

Charakteristika aktivity:

Moderní kvalitně vybavené jazykové učebny umožňujících individuální přístup,
vybavené soupravami (nákup kvalitních učebnic a jazykové zájmové literatury).
Zajištění výuky konverzace rodilým mluvčím (finanční prostředky na plat 1 úvazku
rodilého mluvčího, tj. min. 20 hod. týdně, kdy na každou skupinu a žáka v této
skupině by vyšla 1 hod. angličtiny za přítomnosti rodilého mluvčího).
DVVP učitelů v oblasti rozvoje jazykových kompetencí, umožnit učitelům (nejen
cizích jazyků) jazykové pobyty v anglicky a německy mluvících zemích – zlepšení
jazykové vybavenosti ve výuce.
Školení / semináře pro vyučující v oblasti rozpoznání, hodnocení a měření
jazykových úrovní a metodická podpora výuky, tj. zvyšování jazykových úrovní
žáků.
Podpořeno pobyty a vzděláváním žáků v anglicky a německy mluvících zemích
(alespoň 10 dnů za dobu plnění povinné školní docházky). Dále si mohou
dopisovat, skypovat se školou podobného zaměření v zahraničí = nákup
potřebného hardwaru a softwaru, který toto umožňuje, DVPP na používání této
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techniky.
Je důležité vyhledání odpovídajícího partnera, umožnění účasti i sociálně slabým
žákům, personální zabezpečení doprovodu žáků - včetně finanční kompenzace
suplovaných hodin.
Nositel aktivity:

ZŠ v ORP ČB

Spolupráce subjektů:

více ZŠ, Jazykové školy

Indikátor:

Předpoklad: 20 (počet akcí na podporu jazykové výuky)

Harmonogram
2018/2019

Číslo a název aktivity:

Předpokládané náklady
Nevyčísleno

2.3.4

Zdroje financování
MŠMT – šablony, Ostatní neinvestiční výdaje,
zřizovatel, MAP

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ

Vazba na cíl

Zvyšování kvality základního vzdělávání

Vazba na opatření

Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP PPR

Typ aktivity

Aktivita školy

Charakteristika aktivity:

Proškolení – co je portfolio, jak ho vytvářet, jak s ním pracovat, jak hodnotit žáky,
připravit pedagogy na tvorbu plánu osobnostního rozvoje a vedení osobního
portfolia a způsob využití pro plánování ve škole, rozvojový plán školy apod.
DVPP v oblasti zejména pedagogických věd = práce s integrovanými žáky
(nadanými i hendikepovanými), vytvoření metodiky pro tyto oblasti.
Tato oblast by měla být pravidelná a předem naplánována pro každého pedagoga
tak, aby neohrožovala jeho práci – výuku ve škole. Tedy zajištění vzdělávacích akcí
v době vedlejších prázdnin, aby pedagog nebyl přetížen.

Nositel aktivity:

ZŠ v ORP ČB

Spolupráce subjektů:

Spolupráce více ZŠ

Indikátor:

Předpoklad: 5 (počet akcí – seminářů, kurzů)

Harmonogram
2018/2019

Číslo a název aktivity:

Předpokládané náklady
Nevyčísleno

2.3.5

Zdroje financování
MŠMT, OP VVV, MAP, vlastní

Osobnostně sociální a profesní rozvoj vedoucích pracovníků ZŠ

Vazba na cíl

Zvyšování kvality základního vzdělávání

Vazba na opatření

Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP PPR

Typ aktivity

Aktivita školy

Charakteristika aktivity:

U vedoucích pracovníků by měl být realizován plán v pravidelných intervalech, a
to formou pravidelných porad zaměřených tematicky s odborníky na jednotlivé
oblasti rozvoje. Tato témata by měl vybírat oblastní manažer a zajistit v průběhu
2 let pravidelnou aktualizaci. Nejvhodnější frekvence jednou za 2 měsíce.
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DVPP vedoucích pracovníků v oblasti řízení škol, vytvoření metodiky pro tyto
oblasti.
Připravit vedoucí pracovníky na tvorbu plánu osobnostního rozvoje a vedení
osobního portfolia (důvody, význam, efektivita, hodnocení).
Dále účast na školeních a poradách vedoucích pracovníků zaměřených na
leadership, mentoring. Personální dovednosti manažera a aktuální problémy
vzdělávání, jejich řešení a příklady dobré praxe.
Nositel aktivity:

ZŠ v ORP ČB

Spolupráce subjektů:

Spolupráce více ZŠ

Indikátor:

Předpoklad: 5 (počet akcí – seminářů, kurzů)

Harmonogram
2018/2019

Číslo a název aktivity:

Předpokládané náklady
Nevyčísleno

2.3.6

Zdroje financování
MŠMT, OP VVV, MAP, vlastní

Setkávání, výměny zkušeností, školení, teambuilding, exkurze pro
pedagogický sbor v rámci školy

Vazba na cíl

Zvyšování kvality základního vzdělávání

Vazba na opatření

Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP PPR

Typ aktivity

Aktivita školy

Charakteristika aktivity:

Pravidelný teambuilding pod vedením odborníků na úvod školního roku popř.
v období jarních prázdnin, součástí mohou být i semináře nebo workshopy na
téma sebereflexe, komunikace apod.; nutno zajistit financování dopravy,
ubytování lektorů a dalších společných aktivit;
Internátní setkání sboru za účelem týmového vzdělávání, podpora vzájemné
důvěry a spolupráce (např. 1x ročně v posledním týdnu srpna). Musí se
naplánovat s ohledem na provoz školy.
Neformální setkávání učitelů – „pedagogická kavárna“, předávání zkušeností
v mimoškolním prostředí.
Budovat metodická centra pro jednotlivé předměty (vzdělávací oblasti) na úrovni
města, okresu, jejich personální, materiální a finanční zabezpečení - působení na
vedoucí pedagogických týmů (metodických orgánů) školy.

Nositel aktivity:

ZŠ v ORP ČB

Spolupráce subjektů:

Možno realizovat ve spolupráci více ZŠ

Indikátor:

Předpoklad: 10 (počet akcí)

Harmonogram
2018/2019

Číslo a název aktivity:
Vazba na cíl

Předpokládané náklady
Nevyčísleno

2.3.7

Zdroje financování
MŠMT, OP VVV, MAP, vlastní

Rozvoj kariérového poradenství v základních školách

Zvyšování kvality základního vzdělávání
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Vazba na opatření

Kariérové poradenství v základních školách

Typ aktivity

Aktivita školy

Charakteristika aktivity:

Pravidelné akce pro výchovné poradce – 1x 2 měsíce, exkurze do středních škol a
významných podniků, proškolení kariérového poradce, jak směrovat kariéru žáků,
možnosti školy.
Na školách vzniknou Školní poradenská pracoviště, ve kterých vzájemně
spolupracují: výchovný poradce, speciální pedagog a metodik sociálně
patologických jevů, metodik prevence rizikového chování, školní psycholog.
Kariérový poradce na škole.
Spolupráce s Úřadem práce, středními školami, hospodářskou komorou.

Nositel aktivity:

ZŠ v ORP ČB

Spolupráce subjektů:

ZŠ, SŠ, Jihočeská hospodářská komora, Úřad práce

Indikátor:

Předpoklad: 5 (počet akcí); min 3 (nově navázané spolupráce)

Harmonogram
2018/2019

Číslo a název aktivity:

Předpokládané náklady

Zdroje financování

Nevyčísleno

2.3.8

Vlastní, JHK, MŠMT - šablony

Zavádění badatelského vzdělávání včetně činnostního učení

Vazba na cíl

Zvyšování kvality základního vzdělávání

Vazba na opatření

Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků

Typ aktivity

Aktivita školy

Charakteristika aktivity:

Školení pro učitele v návaznosti na vybavení školy s ukázkami úloh, seznamování
s novými metodami, činnostním způsobem, podle zájmu školy (1x 2 měsíce).
Do výuky zařadit více laboratorních prací = dělené hodiny = větší finanční
náročnost; případně lze řešit i odpoledními kroužky.
Vhodné podporovat účast žáků na akcích ve stylu Techmanie, Science show apod.
(akcí je málo a žáky velmi vyhledávané), podporovat projektovou a badatelsky
orientovanou výuku a realizovat festivaly badatelsky orientovaného vyučování,
kdy starší žáci prezentují své pokusy mladším či partnerským školám.
Popularizace vědy, přiblížení žákům, návštěvy firem apod.

Nositel aktivity:

ZŠ v ORP ČB

Spolupráce subjektů:

Spolupráce s JHK, PF JČU, firmami

Indikátor:

Předpoklad: 8 (počet akcí)

Harmonogram
2018/2019

Číslo a název aktivity:
Vazba na cíl

Předpokládané náklady
Nevyčísleno

2.3.9

Zdroje financování
MŠMT, OP VVV, MAP, vlastní

Rozvoj sociálních a občanských kompetencí žáků, spolupráce s místní
knihovnou

Zvyšování kvality základního vzdělávání
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Vazba na opatření

Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků

Typ aktivity

Aktivita školy

Charakteristika aktivity:

Návštěvy místní knihovny – akce ve spolupráci s knihovnou (cca 2x ročně),
návštěvy místních zvolených zastupitelů ve škole – besedy s žáky (cca 1x ročně).
Rozvíjet sociální a občanské kompetence u dětí a žáků je možné různými způsoby:
- vést žáky k ohleduplnosti a respektování druhých a jejich názorů, toleranci,
odmítat násilí, útoky na druhé a neúčastnit se toho, neponižovat druhé – k tomu
využít akcí organizací z vnějšku (např. beseda s policií, sociálními pracovníky,
psychology apod.);
- společně vytvářet pravidla práce v týmu, chování ve škole a ve třídě;
- naučit se chovat zodpovědně v krizových situacích a v situacích ohrožujících život
člověka – absolvovat kurz první pomoci (alespoň 1x za školní docházku) – zajistit
odborníky;
- rozvíjet pozitivní vztah k ochraně životního prostředí – účast na různých akcích
(např. sázení stromů, čištění města, Den Země) a projektů Ekoškola;
- podporovat děti v ušlechtilých aktivitách – sbírky na podporu konkrétních lidí
nebo organizací, adopce na dálku apod.

Nositel aktivity:

ZŠ v ORP ČB

Spolupráce subjektů:

ZŠ, MŠ, divadlo, knihovna, policie

Indikátor:

Předpoklad: 10 (počet akcí)

Harmonogram
2018/2019

Číslo a název aktivity:

Předpokládané náklady
Nevyčísleno

2.3.10

Zdroje financování
MŠMT, OP VVV, MAP, vlastní

Rozvoj lokálního kulturního povědomí žáků a patriotismu

Vazba na cíl

Zvyšování kvality základního vzdělávání

Vazba na opatření

Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků

Typ aktivity

Aktivita školy

Charakteristika aktivity:

Výstavy na obecním úřadě – úspěchy dětí v soutěžích jak školních, tak
mimoškolních aktivit (cca 1x ročně), ocenění úspěšných žáků školou a obcí.
Vytvářet vztah ke kultuře, umění – návštěvy místních divadel, výstav, vlastní
zapojení – různé kroužky – výtvarné, dramatické, taneční a jejich personální,
materiální a finanční zabezpečení.
Přispívat k porozumění dalším kulturám, rozvíjení multikulturní snášenlivosti na
základě vzájemného poznávání jiných kultur.
Dbát na místní zvyky a tradice (Vánoce, Velikonoce) – návštěvy muzeí,
tematických výstav, účast na akcích, workshopech apod.
Podpora folkloru.

Nositel aktivity:

ZŠ v ORP ČB

Spolupráce subjektů:

ZŠ, MŠ, divadlo, galerie, obce
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Indikátor:
Harmonogram
2018/2019

Číslo a název aktivity:

Předpoklad: 20 (počet akcí)
Předpokládané náklady

Zdroje financování

Nevyčísleno

2.3.11

MŠMT, OP VVV, MAP, vlastní

Rozšiřování tematických projektových dnů na ZŠ

Vazba na cíl

Zvyšování kvality základního vzdělávání

Vazba na opatření

Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků
Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků

Typ aktivity

Aktivita školy

Charakteristika aktivity:

Projektový den přímo na škole v rámci jednoho předmětu anebo příbuzných
předmětů, pravidelně (např. ve tříletých cyklech) na téma dějiny, příroda,
bezpečnost, významné lokální památky., historické události, myslivost, ochrana
přírody apod.
Dále např. projektový den Moje kariéra – společný den, v rámci něhož si děti
nakouknou pod pokličku možných povolání.
Ve spolupráci se SŠ, VŠ – připravit projektový den na ZŠ ve spolupráci se studenty
SŠ, VŠ, např. Sportovní den, Branný den – formou praxí studentů VŠ, dále např.
spolupráce studentů při lyžařském výcviku – instruktor lyžování apod.

Nositel aktivity:

ZŠ v ORP ČB

Spolupráce subjektů:

ZŠ, SŠ, VŠ

Indikátor:

Předpoklad: 20 (počet akcí)

Harmonogram
2018/2019

Číslo a název aktivity:

Předpokládané náklady
Nevyčísleno

2.3.12

Zdroje financování
MŠMT, OP VVV, Vlastní

Zvyšování participace žáků a zavádění žákovských parlamentů, popř.
Dětských zastupitelstev

Vazba na cíl

Zvyšování kvality základního vzdělávání

Vazba na opatření

Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků

Typ aktivity

Aktivita školy

Charakteristika aktivity:

Školní parlamenty jsou téměř ve všech školách, ne všude je však jasné, čím se
mají zabývat – vhodná metodická podpora zvenku a spolupráce a výměna
zkušeností parlamentů mezi školami.
U vyšších ročníků vznik dětských orgánů na obci a ve škole, zapojení do akcí na
obci; pravidelně dle potřeb v obci či z iniciativy žáků řešení palčivých problémů ve
škole a obci.
Zakládání a podpora činnosti „Školních žákovských parlamentů“, které se vyjadřují
k činnosti školy a navrhují zlepšení klimatu školy z hlediska žáků.

Nositel aktivity:

ZŠ v ORP ČB
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Spolupráce subjektů:

ZŠ, obce

Indikátor:

Předpoklad: 5 (počet podpořených žákovských parlamentů)

Harmonogram
2018/2019

Číslo a název aktivity:

Předpokládané náklady

Zdroje financování

Nevyčísleno

2.3.13

MŠMT, OP VVV, Vlastní

Sdílený poradce v právních oblastech, projektový manažer

Vazba na cíl

Zvyšování kvality základního vzdělávání

Vazba na opatření

Investice do rozvoje kapacit základních škol

Typ aktivity

Aktivita školy

Charakteristika aktivity:

Projektový manažer by byl vhodný na každé škole, vyhledával by možnosti vhodné
pro školu, za předpokladu spolupráce s vedením školy, měl by znát dobře
směřování rozvoje školy, pomoc při administraci různých projektových žádostí,
šablon. Pokud školy chtějí podávat projekty, musí mít možnost poradce pro tyto
oblasti anebo ještě lépe na částečný úvazek zaměstnané projektové manažery.
Právního poradce by školy také uvítaly, mnoho škol má uzavřené smlouvy
s právníkem, současná doba to vyžaduje, stížností bývá mnoho, často jsou
zpracovány právníky a školy potom obtížně v těchto kauzách čelí protistraně, dále
může zabezpečovat dodržování a kvalitu smluv, dohlížet na správní řízení atd.

Nositel aktivity:

ZŠ v ORP ČB

Spolupráce subjektů:

Sdílený poradce pro více ZŠ

Indikátor:

Předpoklad: 30 (počet zapojených ZŠ)

Harmonogram
2018/2019

Číslo a název aktivity:

Předpokládané náklady
Nevyčísleno

2.3.14

Zdroje financování
OP VVV, MAP

Personální podpora (správce sítě, ICT technik, školní asistent, speciální
pedagog, školní psycholog, sociální pedagog a další)

Vazba na cíl

Zvyšování kvality základního vzdělávání

Vazba na opatření

Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem

Typ aktivity

Aktivita školy

Charakteristika aktivity:

Finanční prostředky na zřízení nebo udržení výše uvedených pozic – zejména
technická podpora – ICT technik, speciální pedagog. Podle velikosti školy a složení
žáků stanovit potřebné hodiny (např. 0,5 úvazku od každé pozice na školu).
Školy tyto odborníky potřebují, ale nemají na ně potřebné finanční prostředky.
- správce sítě a ICT technik nejsou standardně v personálním zabezpečení škol –
potřeba škol od celého úvazku (40 h) až po několik hodin týdně (malé školy);
- školní psycholog – není standardně v personálním zabezpečení škol – potřeba
škol od celého úvazku (velké školy) až po několik hodin týdně (malé školy);
- speciální pedagog – bývá předmětem podpůrných opatření a tedy placen ze st.
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rozpočtu;
- sociální pedagog - není standardně v personálním zabezpečení škol – potřeba
škol od celého úvazku (velké školy) až po několik hodin týdně (malé školy);
- školní asistent (nepedagogická pozice) – vhodný do tříd s větším počtem žáků
s podpůrnými opatřeními 1. st. (není podporováno státem).
Nositel aktivity:

ZŠ v ORP ČB

Spolupráce subjektů:

X

Indikátor:

Předpoklad: min 40 (počet podpořených ZŠ)

Harmonogram
2018/2019

Předpokládané náklady
Nevyčísleno

Zdroje financování
MŠMT – šablony
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3. Posílení kooperací a spolupráce za účelem zvyšování kvality a efektivity
výchovy předškolního a školního vzdělávání
3.1 Podpora vzájemné spolupráce škol v území ORP České Budějovice
prostřednictvím společných projektů a aktivit
Číslo a název aktivity:

3.1.1

Stáže pedagogů – příklady dobré praxe na jednotlivých MŠ

Vazba na cíl

Podpora vzájemné spolupráce škol v území ORP České Budějovice prostřednictvím
společných projektů a aktivit

Vazba na opatření

Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita
Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP PPR

Typ aktivity

Aktivita spolupráce

Charakteristika aktivity:

V průběhu školního roku zajistit vzájemné stáže pedagogů MŠ zejména do dobře
vybavených a dobře organizovaných MŠ a dále i do alternativních a inovativních
mateřských škol; důležité je také zajistit provoz při absenci pedagoga, zabezpečit
předávání získaných zkušeností na ostatní pedagogy dané mateřské školy, využít
příklady dobré praxe a případně se poučit z chyb.
- Stáže pedagogů v jiné MŠ (v jiném zařízení) – 1x za pololetí (školní rok)
- Setkání s předáváním příkladů dobré praxe – kulatý stůl, konference… (1-2x
ročně)

Nositel aktivity:

MŠ v ORP ČB

Spolupráce subjektů:

Spolupráce více vybraných MŠ v ORP ČB

Indikátor:

Předpoklad: min 10 (počet zapojených MŠ); min 3 (počet akcí)

Harmonogram
2018/2019

Číslo a název aktivity:

Předpokládané náklady
Nevyčísleno (náklady spojené zejména s
cestovným a zastupováním pedagogů)

3.1.2

Zdroje financování
MŠMT, Jihočeský kraj, MAP, Vlastní

Stáže pedagogů – příklady dobré praxe na jednotlivých ZŠ

Vazba na cíl

Podpora vzájemné spolupráce škol v území
prostřednictvím společných projektů a aktivit

ORP

České

Budějovice

Vazba na opatření

Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP PPR

Typ aktivity

Aktivita spolupráce

Charakteristika aktivity:

V průběhu školního roku zajistit vzájemné stáže pedagogů ZŠ zejména do dobře
vybavených a dobře organizovaných ZŠ; s tím souvisí ale nutnost zajistit provoz při
absenci pedagoga, zabezpečit předávání získaných zkušeností na ostatní pedagogy
dané školy, využít příklady dobré praxe a případně se poučit z chyb.
Stáže pedagogů ve školách více vzdálených (alespoň jiný okres), výměnná stáž
dvou škol stejného stupně (učitel si zkusí práci v jiném kolektivu), organizačně
však velmi náročné.
Stáže ve speciálních školách popř. ve školách při SPC – podpora učitelů v rámci
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společného vzdělávání.
Společné projekty mezi školami v rámci ORP (sportovní dny, spolupráce
parlamentů, spolupráce ekotýmů apod.).
Nositel aktivity:

ZŠ v ORP ČB

Spolupráce subjektů:

Spolupráce více vybraných ZŠ v ORP ČB

Indikátor:

Předpoklad: min 10 (počet zapojených ZŠ); min 3 (počet akcí)

Harmonogram
2018/2019

Číslo a název aktivity:

Předpokládané náklady
Nevyčísleno (náklady spojené zejména s
cestovným a zastupováním pedagogů)

3.1.3

Zdroje financování
MŠMT, Jihočeský kraj, MAP, Vlastní

Stáže pedagogů – příklady dobré praxe subjektů zájmového a
neformálního vzdělávání

Vazba na cíl

Podpora vzájemné spolupráce škol v území
prostřednictvím společných projektů a aktivit

ORP

České

Budějovice

Vazba na opatření

Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP PPR

Typ aktivity

Aktivita spolupráce

Charakteristika aktivity:

Zajistit vzájemné stáže zástupců jednotlivých subjektů zájmového a neformálního
vzdělávání mezi sebou, sdílení zkušeností, příklady dobré praxe, případně se
poučit z chyb.
- Stáže (v jiném zařízení) – 1x ročně
- Setkání s předáváním příkladů dobré praxe – kulatý stůl, konference… (1-2x
ročně)

Nositel aktivity:

ZUŠ a NNO v ORP ČB

Spolupráce subjektů:

Spolupráce vybraných subjektů v ORP ČB

Indikátor:

Předpoklad: min 5 (počet zapojených subjektů); min 2 (počet akcí)

Harmonogram
2018/2019

Číslo a název aktivity:

Předpokládané náklady
Nevyčísleno (náklady spojené zejména s
cestovným a zastupováním pedagogů)

3.1.4

Zdroje financování
MŠMT, Jihočeský kraj, MAP, Vlastní

Odborné exkurze ředitelů a pedagogů za příklady dobré praxe

Vazba na cíl

Podpora vzájemné spolupráce škol v území
prostřednictvím společných projektů a aktivit

ORP

České

Vazba na opatření

Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP PPR

Typ aktivity

Aktivita spolupráce

Charakteristika aktivity:

Exkurze pedagogů do vybraných škol v rámci ČR.

Budějovice

Dále umožnit výběrové skupině aktivních pedagogů zahraniční stáž za účelem
získání náhledu na problematiku předškolního vzdělávání v jiném státě (min 1x za
rok, předpřipravit akci DVVP k odstranění jazykové bariéry apod.). Získané
zkušenosti transponovat na české podmínky prostřednictvím diseminačních
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seminářů a workshopů.
Organizační zajištění akce (financování bydlení, stravy, dopravy atd.), ale také
odborného zástupu ve škole. Stáže by byly vhodné 2-4 týdenní formou stínování.
Následně zpracovat a sdílet výstup stáže s ostatními kolegy (příklady dobré praxe,
nové poznatky apod.).
Nositel aktivity:

Realizátor MAP, případně jednotlivé subjekty

Spolupráce subjektů:

MŠ, ZŠ, ZUŠ a další organizace ve vzdělávání

Indikátor:

Předpoklad: min 1 (počet exkurzí v ČR); min 1 (počet zahraničních exkurzí)

Harmonogram
2018/2019

Číslo a název aktivity:

Předpokládané náklady

Zdroje financování

Nevyčísleno (liší se při tuzemské a
zahraniční exkurzi; cestovné, stravné,
náklady na zastupování pedagogů)

3.1.5

MŠMT, Jihočeský kraj, MAP, ,
Vlastní

Společné výjezdní zasedání pedagogů MŠ, ZŠ a dalších organizací
zájmového a neformálního vzdělávání

Vazba na cíl

Podpora vzájemné spolupráce škol v území
prostřednictvím společných projektů a aktivit

ORP

České

Budějovice

Vazba na opatření

Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP PPR

Typ aktivity

Aktivita spolupráce

Charakteristika aktivity:

Minimálně 2x ročně uspořádat společné výjezdní zasedání (např. dvoudenní)
pedagogů MŠ, ZŠ a dalších organizací zájmového a neformálního vzdělávání
ohledně sdílení zkušeností, příklady dobré praxe; zvát odborníky na vybrané téma,
formou semináře přes den a formou protýmových aktivit nad rámec denního
programu ve večerních hodinách.

Vybrat vhodnou dobu, musí se naplánovat s ohledem na provoz školy (v době
školních prázdnin, přípravný týden apod.)
Nositel aktivity:

Realizátor MAP, případně jednotlivé subjekty

Spolupráce subjektů:

MŠ, ZŠ, ZUŠ a další organizace ve vzdělávání

Indikátor:

Předpoklad: min 2 (počet výjezdních zasedání)

Harmonogram
2018/2019

Číslo a název aktivity:

Předpokládané náklady
90 000 Kč/ akce

3.1.6

Zdroje financování
MŠMT, Jihočeský kraj, MAP, Vlastní

Zlepšování provázanosti a spolupráce škol při přechodu dětí z MŠ na ZŠ

Vazba na cíl

Podpora vzájemné spolupráce škol v území ORP České Budějovice prostřednictvím
společných projektů a aktivit

Vazba na opatření

Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita
Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem

Typ aktivity

Aktivita spolupráce

Charakteristika aktivity:

V rámci přípravy na přechod dětí z MŠ do ZŠ připravit projektové dny, v rámci
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kterých učitelé a žáci základních škol připraví aktivity pro děti z mateřských škol a
jejich rodiče. V rámci pozvání zvát děti do spřátelené ZŠ aby si děti i rodiče
uvědomili velikost této změny v přístupu k dětem v MŠ a na ZŠ, zejména v oblasti
samostatnosti - tato aktivita je důležitá zejména u předškoláků v období před
zápisy do 1. tříd (nejlépe formou prohlídky dané ZŠ a pak besedou s učitelkami
budoucích 1. tříd, děti si zde mohou zahrát již na žáky 1. třídy, nakreslit zážitkový
výkres, odnést si upomínkový předmět, který pro ně připravili žáci ZŠ, atd.).
- Adaptační dny pro děti přecházející z MŠ na ZŠ nebo z Předškolního centra na ZŠ
(návštěva pedagogů v instituci, odkud děti přecházejí, návštěva dětí v doprovodu
pedagogů z instituce, kam děti docházejí v instituci, kam přecházejí).
- Možnost konzultace po přechodu dítěte do nové instituce (s pedagogy, kteří
s dítětem do této doby pracovali nebo s psychologem a sociálním pedagogem).
Nositel aktivity:

MŠ, ZŠ v ORP ČB

Spolupráce subjektů:

MŠ, ZŠ, Předškolní centra

Indikátor:

Předpoklad: min 20 (počet spolupracujících subjektů)

Harmonogram
2018/2019

Číslo a název aktivity:

Předpokládané náklady

Zdroje financování

Nevyčísleno

3.1.7

Vlastní, MAP, zřizovatel

Zlepšování provázanosti a spolupráce škol při přechodu dětí ze ZŠ na SŠ

Vazba na cíl

Podpora vzájemné spolupráce škol v území ORP České Budějovice prostřednictvím
společných projektů a aktivit

Vazba na opatření

Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem
Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP PPR

Typ aktivity

Aktivita spolupráce

Charakteristika aktivity:

Možné exkurze žáků na různé střední školy.
Návštěva výstavy a prezentace středních škol „ Vzdělání a řemeslo“.
Spolupráce s Úřadem práce ohledně vhodného výběru typu školy vzhledem
k nabídce zaměstnání.
Spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou ohledně výběru vhodných
středních škol, kariérového poradenství apod.
Umožnění prezentací středních škol na ZŠ pro žáky a rodiče, případně v rámci
projektových dnů tyto střední školy se žáky navštívit..
Řešením by bylo, kdyby všechny střední školy v dané lokalitě měly den otevřených
dveří najednou např. ve dvou dnech, žáci základních škol by se podle zájmu
rozdělili do skupin a každá skupina navštíví během dvou dnů několik středních škol
dle zájmu a zaměření (organizačně výhodné pro ZŠ i SŠ).
Důležité je zajištění doprovodu pedagogy a doprava (bus).

Nositel aktivity:

ZŠ, SŠ v ORP ČB

Spolupráce subjektů:

ZŠ, SŠ, Úřad práce

Indikátor:

Předpoklad: min 5 (počet společných akcí při přechodu dětí ze ZŠ na SŠ)
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Harmonogram
2018/2019

Číslo a název aktivity:

Předpokládané náklady

Zdroje financování

Nevyčísleno (především na dopravu
žáků a pedagogický doprovod)

3.1.8

Vlastní, Jihočeský kraj, MAP, KAP, ÚP

Spolupráce a sdílení zkušeností mezi MŠ a dalšími organizacemi
poskytující péči o děti předškolního věku

Vazba na cíl

Podpora vzájemné spolupráce škol v území ORP České Budějovice prostřednictvím
společných projektů a aktivit

Vazba na opatření

Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita

Typ aktivity

Aktivita spolupráce

Charakteristika aktivity:

Organizace formálních setkávání ředitelek MŠ na poradách, pro které budou
připravena specifická a konkretizovaná vzdělávací témata, stanovená na základě
zmapování potřeb ředitelů škol a školských zařízení.
Neformální vzájemná návštěva pedagogů více subjektů v průběhu učebního
procesu, kde budou probíhat ukázky dobré praxe pro pedagogy na konkrétní MŠ,
následovat bude rozbor dané hospitace s výstupem pro přidanou hodnotu výuky
na ostatních MŠ, konkrétní témata problémů a příklady dobré praxe.
Propojení MŠ a zařízení poskytující péči o děti předškolního věku (dětské skupiny,
dětská centra, další NNO), spolupráce těchto subjektů, sdílení dobré praxe v péči
o děti, společné profesní vzdělávání atd.
Aktivita zaměřená na vzájemnou spolupráci mezi spřátelenými MŠ, využívání
prostor nově a moderně vybavených MŠ zejména v oblasti výpočetní techniky,
dětských hřišť a dopravních hřišť.
- Společná akce – např. pro děti z MŠ a Předškolního centra, nebo předškoláků
z MŠ a 1. třídy ZŠ (např. karneval, dětský den, program zaměřený na určitou
tradici atd. – např. 2x ročně)
- Návštěva organizace nabízející zájmové či předškolní vzdělávání (představení
nabídky kroužků, činnosti…) – 1x ročně
- Komunitní setkávání rodin s dětmi – např. Mezinárodní den Romů (1x ročně),
dětský den apod.

Nositel aktivity:

MŠ v ORP ČB

Spolupráce subjektů:

MŠ, ZŠ, ZUŠ a další organizace zabývající se především předškolním vzděláváním

Indikátor:

Předpoklad: 3 (počet nově navázaných spoluprací)

Harmonogram
2018/2019

Číslo a název aktivity:

Předpokládané náklady
Nevyčísleno (náklady
doprovod dětí …)

3.1.9

Zdroje financování
na

dopravu,

Vlastní, MAP

Zavádění spolupráce MŠ se speciálními MŠ

Vazba na cíl

Podpora vzájemné spolupráce škol v území ORP České Budějovice prostřednictvím
společných projektů a aktivit

Vazba na opatření

Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita
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Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem
Typ aktivity

Aktivita spolupráce

Charakteristika aktivity:

Návštěva, stáž pedagoga z MŠ ve speciální MŠ – podle zájmu (max. 1x ročně),
možnost podívat se na běžnou práci ve speciálních školkách, praktické zapojení
učitelek, ukázky práce s dětmi apod.
Seminář o práci pedagoga ve speciální MŠ pro pracovníky MŠ běžného typu,
ukázka přístupu k dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, nabídka možných
přístupů pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami zařazené do běžných MŠ
– 1x ročně.
Možnost konzultace s pedagogy Speciálních MŠ, SPC, společná setkávání apod.
Organizace formálních setkávání ředitelek MŠ na poradách, kde se probírají
aktuální témata a problémy - způsoby jejich řešení v konkrétní situaci.
Neformální setkání ředitelek 2 - 3 MŠ, kde se proberou konkrétní témata
problémů a příklady dobré praxe.
Neformální vzájemná návštěva pedagogů 2 i více MŠ v průběhu učebního
procesu, kde budou probíhat ukázky dobré praxe pro pedagogy na konkrétní MŠ,
následovat bude rozbor dané hospitace s výstupem pro přidanou hodnotu výuky
na ostatních MŠ.

Nositel aktivity:

MŠ v ORP ČB

Spolupráce subjektů:

Jednotlivé MŠ, Speciální MŠ, SPC

Indikátor:

Předpoklad: 3 (počet společných akcí MŠ se speciálními MŠ)

Harmonogram
2018/2019

Číslo a název aktivity:

Předpokládané náklady
Nevyčísleno

3.1.10

Zdroje financování
Vlastní, MAP

Zavádění spolupráce ZŠ se speciálními ZŠ

Vazba na cíl

Podpora vzájemné spolupráce škol v území ORP České Budějovice prostřednictvím
společných projektů a aktivit

Vazba na opatření

Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem
Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP PPR

Typ aktivity

Aktivita spolupráce

Charakteristika aktivity:

Návštěva, stáž pedagoga ze ZŠ ve speciální ZŠ – podle zájmu (max. 1x ročně),
možnost podívat se na běžnou práci ve speciálních školách, praktické zapojení
učitelek, ukázky práce s žáky apod.
Seminář pro pedagogy běžných ZŠ o práci s dětmi ve speciálních ZŠ, metody a
ukázka práce přístupu k dětem se speciálními vzdělávacími potřebami apod.
Možnost konzultace s pedagogy Speciálních ZŠ, SPC, společná setkávání apod.

Nositel aktivity:

ZŠ v ORP ČB

Spolupráce subjektů:

Jednotlivé ZŠ, Speciální ZŠ, Speciálně pedagogické centrum, Pedagogickopsychologická poradna

Indikátor:

Předpoklad: 3 (počet společných akcí ZŠ se speciálními ZŠ)
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Harmonogram
2018/2019

Číslo a název aktivity:

Předpokládané náklady
Nevyčísleno
lektory..)

3.1.11

(náklady

Zdroje financování
na

dopravu,

Vlastní, MAP

Tematická setkávání pedagogů a rozšiřování spolupráce s Pedagogickopsychologickou poradnou

Vazba na cíl

Podpora vzájemné spolupráce škol v území ORP České Budějovice prostřednictvím
společných projektů a aktivit

Vazba na opatření

Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita
Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem

Typ aktivity

Aktivita spolupráce

Charakteristika aktivity:

Pravidelná setkávání zástupců předškolního vzdělávání, základního vzdělávání, i
zástupců zájmového a neformálního vzdělávání, vždy na dané téma, pro danou
skupinu pedagogů (pro každou min. 1x ročně).
Možnost individuální konzultace konkrétních případů s pracovníky Pedagogickopsychologické poradny, školními psychology či speciálními pedagogy.

Nositel aktivity:

Pedagogicko-psychologická poradna, školní poradenské pracoviště vybrané
základní školy

Spolupráce subjektů:

MŠ, ZŠ, a další organizace zájmového a neformálního vzdělávání

Indikátor:

Předpoklad: 2 (počet společných setkání)

Harmonogram
2018/2019

Číslo a název aktivity:

Předpokládané náklady

Zdroje financování

Nevyčísleno

3.1.12

Vlastní, MAP

Rozšiřování polytechnické výuky – spolupráce škol s JHK (včetně
spolupráce s firmami), SŠ, VŠ

Vazba na cíl

Podpora vzájemné spolupráce škol v území ORP České Budějovice prostřednictvím
společných projektů a aktivit

Vazba na opatření

Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání
Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP PPR

Typ aktivity

Aktivita spolupráce

Charakteristika aktivity:

Projekt na rozvoj technického vzdělávání pro žáky základních škol realizovaný na
středních školách s technickým zaměřením, zajištění vyučování ve středoškolských
prostorách a dílnách. Pro některý ročník II. stupně ZŠ s pravidelností např. 1x za
čtrnáct dní v jednom pololetí.
Ve spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou pořádat exkurze pro žáky do
firem zejména v Jihočeském kraji.
Pořádat projektové dny na podporu polytechnické výuky, ve spolupráci základních
a středních škol.
Polytechnická výuka zaměřená
s vysokoškolskými studenty.

na

praktické

ukázky

ve

spolupráci
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Nositel aktivity:

ZŠ v ORP ČB

Spolupráce subjektů:

ZŠ, SŠ, VŠ, JHK

Indikátor:

Předpoklad: 10 (počet akcí)

Harmonogram
2018/2019

Číslo a název aktivity:

Předpokládané náklady
Nevyčísleno (náklady
doprovod žáků…)

3.1.13

Zdroje financování
na

dopravu,

JHK, MAP, firmy, vlastní

Tematická setkávání s rodiči žáků ZŠ i MŠ

Vazba na cíl

Podpora vzájemné spolupráce škol v území ORP České Budějovice prostřednictvím
společných projektů a aktivit

Vazba na opatření

Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP PPR

Typ aktivity

Aktivita spolupráce

Charakteristika aktivity:

Nabídka vzdělávacích seminářů pro rodiče dětí v MŠ (max. 1x za 2 měsíce), např.
podpůrná atmosféra v rodině, pohybový rozvoj dítěte a jak jej podpořit, rozvoj
řeči + logopedie, rozvoj grafomotoriky atd. - zabezpečit a financovat odborníky.
Nabídka vzdělávacích seminářů pro rodiče dětí v ZŠ - zaměřené zejména na
patologické jevy a krizové situace (šikana, kouření, drogy…) – zabezpečit a
financovat odborníky.
Společná setkání s rodiči dětí, dětmi a pedagogy – besídky (1-2x ročně), společné
brigády (1x ročně), opékání špekáčků (2x ročně – konec a začátek školního roku –
ten je vhodný pro nové školáky, kteří ještě minulý školní rok navštěvovali MŠ).
Využití tradic – společné vázání adventních věnců (rodiče i děti), pletení pomlázek
apod.
Další společné akce typu Den dětí, Vánoční trhy, besídky…

Nositel aktivity:

ZŠ, MŠ v ORP ČB

Spolupráce subjektů:

ZŠ, MŠ, zřizovatel, další NNO dle tématu setkání

Indikátor:

Předpoklad: 10 (počet tematických setkání s rodiči)

Harmonogram
2018/2019

Číslo a název aktivity:

Předpokládané náklady
Nevyčísleno
lektory...)

3.1.14

(náklady

Zdroje financování
na

prostory,

Vlastní, MAP

Zvýšení informovanosti zřizovatelů v oblasti školství

Vazba na cíl

Podpora vzájemné spolupráce škol v území ORP České Budějovice prostřednictvím
společných projektů a aktivit

Vazba na opatření

Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP PPR

Typ aktivity

Aktivita spolupráce

Charakteristika aktivity:

- Uspořádání besedy se starosty zřizujícími MŠ, ZŠ na téma: změny v oblasti
školství, hlavní problémy a potřeby ve školství aneb co jednotlivé typy škol nejvíce
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trápí a kde nejvíce od svých zřizovatelů ocení pomoc.
- Vydání brožury s příklady dobré praxe jako výstup z kulatého stolu a její
distribuce – 1x ročně.
- Informovanost o potřebách, problémech, aktuální situaci dané školy.
- Naplňování bezpečnostní normy ČSN 734400 ve školách - Větší informovanost o
tématu a spolupráce se Svazem měst a obcí, Sdružením místních samospráv atd.
Nositel aktivity:

Realizátor MAP, případně jednotliví zřizovatelé

Spolupráce subjektů:

Jednotliví zřizovatelé, SMO, SMS

Indikátor:

Předpoklad: 2 (počet akcí)

Harmonogram
2018/2019

Číslo a název aktivity:

Předpokládané náklady

Zdroje financování

-

3.1.15

Vlastní, MAP

Den Techniky - polytechnická kooperace

Vazba na cíl

Podpora vzájemné spolupráce škol v území ORP České Budějovice prostřednictvím
společných projektů a aktivit

Vazba na opatření

Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání
Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP PPR

Typ aktivity

Aktivita spolupráce

Charakteristika aktivity:

Již čtvrtý ročník úspěšné akce, zážitkový den pro děti i rodiče na téma: "Technika,
aneb poznávejte svět kolem nás formou hry", prezentace firem a škol. Cílem je
zajímavou a interaktivní formou přiblížit svět techniky. Záměrem akce je za
pomoci jihočeských firem a škol zvýšit zájem o polytechnické vzdělávání v
Jihočeském kraji. Na akci je k vidění řada technických exponátů, které si děti
mohou vyzkoušet. Součástí výstavy je i doprovodný program, kvízy a soutěže.
Propagace mezi MŠ, ZŠ, další NNO a rodiče.
Možnost zajištění společné dopravy dětí z vybraných subjektů.

Nositel aktivity:

Jihočeská hospodářská komora

Spolupráce subjektů:

MŠ, ZŠ, JHK, firmy, realizátor MAP

Indikátor:

Předpoklad: 1 (počet akcí)

Harmonogram
14. 6. 2018

Číslo a název aktivity:

Předpokládané náklady
Nevyčísleno

3.1.16

Zdroje financování
JHK, firmy - účastnické poplatky vystavovatelů,
MAP

Zapojování odborníků z praxe do výuky na školách

Vazba na cíl

Podpora vzájemné spolupráce škol v území ORP České Budějovice prostřednictvím
společných projektů a aktivit

Vazba na opatření

Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání
Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP PPR
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Typ aktivity

Aktivita spolupráce

Charakteristika aktivity:

Vhodné jsou aktivity ve všech předmětech jak přírodovědných, technických i
humanitních. Dohoda s odborníkem – jednorázově či po letech opakovaně.
Zvaní odborníků z praxe do škol na besedy.
Zapojení odborníků v rámci Projektových dnů – oslovení i rodičů, zajímavá
řemesla – hasič, myslivec nebo ve spolupráci s Cechy nebo JHK.
Přednášky o energetice (např. z ČVUT a ČEZu, EoN kamion – úspory v oblasti
elektrické energie), přednášky z oblasti zdravého životního stylu, hygieny a
infekčních chorob – spolupráce se Zdravotně sociální fakultou Jihočeské
univerzity, Krajskou hygienickou stanicí (1 x ročně).
Další témata – např. ochrana životního prostředí (Pedagogická fakulta, katedra
biologie), krizové situace, zdravotní výchova (Pedagogická fakulta, katedra
výchovy ke zdraví), sexuální výchova ….

Nositel aktivity:

MŠ, ZŠ a další organizace zájmového a neformálního vzdělávání

Spolupráce subjektů:

MŠ, ZŠ, firmy, EoN, ČVUT, Jihočeská univerzita, JHK

Indikátor:

Předpoklad: 10 (počet akcí s odborníky na školách)

Harmonogram
2018/2019

Číslo a název aktivity:

Předpokládané náklady

Zdroje financování

Nevyčísleno

3.1.17

Šablony, vlastní zdroje, MAP

Propojení kariérového poradenství na ZŠ s personalisty firem, včetně
exkurzí ve výrobních provozech firem

Vazba na cíl

Podpora vzájemné spolupráce škol v území ORP České Budějovice prostřednictvím
společných projektů a aktivit

Vazba na opatření

Kariérové poradenství v základních školách
Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP PPR

Typ aktivity

Aktivita spolupráce

Charakteristika aktivity:

Propojení s personalisty firem je vhodné pro získání informací pro výchovné
poradce, realizovat ve formě exkurze do závodů s besedou, popř. besedy se žáky ve vyšších ročnících II. stupně.
Projekt „Rodiče v akci“ – přednášky odborníků - rodičů v určité oblasti pro
usnadnění volby povolání žáků, vícekrát ročně.

Nositel aktivity:

ZŠ v ORP ČB

Spolupráce subjektů:

ZŠ, firmy, JHK

Indikátor:

Předpoklad: 6 (počet akcí)

Harmonogram
2018/2019

Předpokládané náklady
Nevyčísleno

Zdroje financování
Vlastní, JHK, firmy
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Číslo a název aktivity:

3.1.18

Spolupráce škol s poskytovateli volnočasových aktivit (programy pro
školy, kroužky, školní družiny na různá témata – příroda, mediální
výchova atd.)

Vazba na cíl

Podpora vzájemné spolupráce škol v území ORP České Budějovice prostřednictvím
společných projektů a aktivit

Vazba na opatření

Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita
Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem
Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků
Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků

Typ aktivity

Aktivita spolupráce

Charakteristika aktivity:

Jedná se především o spolupráci ohledně zajištění aktivit pro děti v době školních
prázdnin a po vyučování, spolupráce škol s poskytovateli volnočasových aktivit
(programy pro školy, kroužky, školní družiny na různá témata – příroda, mediální
výchova atd.). Podpora nových forem vzdělávání ve volném čase – Dětská
univerzita, Juniorská univerzita, badatelské tábory (Jihočeská univerzita).

Nositel aktivity:

ZUŠ, DDM v ORP ČB, Jihočeská univerzita

Spolupráce subjektů:

MŠ, ZŠ, ZUŠ, DDM a další organizace zájmového a neformálního vzdělávání

Indikátor:

Předpoklad: 5 (počet akcí)

Harmonogram
2018/2019

Číslo a název aktivity:

Předpokládané náklady
Nevyčísleno

3.1.19

Zdroje financování
Vlastní, MAP, Jihočeský kraj

Spolupráce s poskytovateli sociálních služeb (nízkoprahová zařízení pro
děti a mládež atd.) - prevence sociálně patologických jevů

Vazba na cíl

Podpora vzájemné spolupráce škol v území ORP České Budějovice prostřednictvím
společných projektů a aktivit

Vazba na opatření

Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků
Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP PPR

Typ aktivity

Aktivita spolupráce

Charakteristika aktivity:

Z důvodu narůstání agresivity dětí od útlého věku narůstají i sociálně patologické
jevy a projevy rizikového chování dětí, vhodná by byla spolupráce
s nízkoprahovými zařízeními pro děti a mládež – prohlídka, seznámení
s aktivitami, navštívení akce pořádané NZDM (1x ročně + návštěva akce).
Vytvoření pilotního metodického projektu zaměřeného na příklady pozitivně
fungujících preventivních aktivit a proškolení učitelských kolektivů či vybraných
dětských kolektivů.
Spolupráce s OSPOD - orgán sociálně-právní ochrany dětí.
Spolupráce se sdružením Do světa, Pedagogicko-psychologická poradna v Č. B.,
Krizové centrum, Pedagogická fakulta JU.
Spolupráci realizovat jednorázovými preventivními akcemi pro žáky v rámci např.
občanské výchovy.
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Nositel aktivity:

MŠ, ZŠ v ORP ČB

Spolupráce subjektů:

MŠ, ZŠ, NZDM, OSPOD, PPP, Krizové centrum, PF JU

Indikátor:

Předpoklad: 5 (počet společných akcí)

Harmonogram
2018/2019

Číslo a název aktivity:

Předpokládané náklady

Zdroje financování

Nevyčísleno

3.1.20

Vlastní, MAP

Aktivity pro děti v době prázdnin (příměstské tábory s různým
zaměřením – na techniku, biologii, jazyky apod.)

Vazba na cíl

Podpora vzájemné spolupráce škol v území ORP České Budějovice prostřednictvím
společných projektů a aktivit

Vazba na opatření

Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků
Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka

Typ aktivity

Aktivita spolupráce

Charakteristika aktivity:

Podporovat neziskové organizace za účelem organizace příměstských táborů,
případně dle možnosti takovýmto táborům pronajímat prostory škol o
prázdninách.
Realizace příměstských táborů na škole – „ Věda nás baví“.
Příměstský tábor s různým zaměřením i bez daného zaměření (přírodovědný,
jazykový, tvořivý, zaměřený na techniku atd.) – buď realizovaný pro děti z dané
MŠ, ZŠ, ale nejlépe ve spolupráci více těchto subjektů a ve spolupráci s NNO.
Letní příměstský tábor pro děti se zaměřením na cizí jazyky, zejména na rozvoj
produktivních dovedností. Tábory jsou tematicky zaměřené a simulují reálné
cizojazyčné prostředí. Organizace společných letních škol a festivalů dětí z českých
a zahraničních partnerských škol.
Požadavky od zákonných zástupců jsou zejména na období začátku a konce
prázdnin.

Nositel aktivity:

MŠ, ZŠ, NNO, Jazykové školy, PF JU

Spolupráce subjektů:

MŠ, ZŠ, NNO, Jazykové školy, JU

Indikátor:

Předpoklad: 2 (počet realizovaných příměstských táborů)

Harmonogram
2018/2019

Číslo a název aktivity:

Předpokládané náklady
Nevyčísleno

3.1.21

Zdroje financování
Vlastní, MAP, MAS

Den pro lepší angličtinu

Vazba na cíl

Podpora vzájemné spolupráce škol v území ORP České Budějovice prostřednictvím
společných projektů a aktivit

Vazba na opatření

Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka

Typ aktivity

Aktivita spolupráce

Charakteristika aktivity:

Půjde o motivační tematický program určený především dětem ZŠ, jehož cílem je
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popularizace znalosti anglického jazyka jako důležitého faktoru úspěchu v (nejen)
profesním životě. Cílem projektu je žákům ukázat, že angličtina je funkčním
komunikačním prostředkem, který může fungovat do jisté míry nezávisle na
školním prospěchu. Den pro lepší angličtinu má dětem pomoci najít a použít
komunikační strategie v cizím jazyce a díky nim dosáhnout reálného cíle. Tato
osobní zkušenost je zážitkem, který vede k uvědomění si skutečného účelu
znalosti cizího jazyka a směřuje a motivuje žáky k dalšímu učení.
Program je koncipován jako týmová hra založená na plnění úkolů jednotlivých
stanovišť a získávání indicií, které po kompletaci vedou k vyluštění závěrečné
záhady daného tématu. Aktivity jsou připraveny pro různé jazykové úrovně a
zahrnují všechny potřebné dovednosti na příslušné úrovni - porozumění textu i
mluvenému slovu, gramatické jevy, slovní zásoba a samozřejmě mluvený projev.
Během celého programu je používána pouze angličtina včetně zadání úloh,
komunikace s personálem apod.
Program zapojuje aktivně i vyučující, kteří zde získávají zpětnou vazbu ke školní
výuce a rovněž motivaci a inspiraci pro další práci s dětmi.
Nositel aktivity:

Jazyková škola

Spolupráce subjektů:

MŠ, ZŠ, Jazykové školy, další NNO

Indikátor:

Předpoklad:5 (Počet akcí)

Harmonogram
2018/2019

Číslo a název aktivity:

Předpokládané náklady
Nevyčísleno

3.1.22

Zdroje financování
Vlastní, MAP

Mezinárodní dny školní kuchyně

Vazba na cíl

Podpora vzájemné spolupráce škol v území ORP České Budějovice prostřednictvím
společných projektů a aktivit

Vazba na opatření

Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP PPR

Typ aktivity

Aktivita spolupráce

Charakteristika aktivity:

Mezinárodní dny ve školní jídelně zaměřené na danou zemi, propagace zdravého
životního stylu pro děti i dospělé, ochutnávka pokrmů spojená se seminářem.
Seminář zaměřený na principy výživového poradenství a péče o děti a mládež se
specifickými výživovými požadavky (diabetes, celiakie, potravinové alergie aj.).
- Seminář pro vedoucí školních jídelen.
- Seminář pro rodiče a veřejnost ohledně stravování ve školních jídelnách.

Nositel aktivity:

Vybraná školní jídelna

Spolupráce subjektů:

Školní jídelny, ZŠ, MŠ, Asociace školních jídelen ČR, PF JU

Indikátor:

Předpoklad: 1 (Počet akcí)

Harmonogram
2018/2019

Předpokládané náklady
Nevyčísleno

Zdroje financování
MAP, vlastní
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Číslo a název aktivity:

3.1.23

Sdílený Portál ohledně nabídky akcí a dalších informací z oblasti
vzdělávání

Vazba na cíl

Podpora vzájemné spolupráce škol v území ORP České Budějovice prostřednictvím
společných projektů a aktivit

Vazba na opatření

Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP PPR

Typ aktivity

Aktivita spolupráce

Charakteristika aktivity:

Jedná se o podporu zavedeného internetového portálu: www.mapvzdelavani.cz.
Zástupci MŠ, ZŠ a dalších organizací zájmového a neformálního vzdělávání se
nevyznají v nabídce různých vzdělávacích aktivit od různých organizací, denně jim
chodí mailem několik nabídek, některé jim zase naopak nedorazí.
Tato internetová stránka slouží k jednoduchému přehledu těchto vzdělávacích
akcí, seminářů, modul „kalendář akcí“, dá se i rozesílat zaregistrovaným
účastníkům, vše na jednom místě.
Dále sdílení informací ohledně šablon pro školy – přes web bude v ORP nabídka
vzdělávací aktivit, co kde kdy bude jaká aktivita, možnost zapojení.
Aktuální informace z oblasti vzdělávání v rámci Jihočeského kraje.
Sdílení informací a nabídek aktivit i z ostatních ORP v rámci Jihočeského kraje.

Nositel aktivity:

Realizátor MAP

Spolupráce subjektů:

Ostatní realizátoři MAP v Jihočeském kraji

Indikátor:

Předpoklad: 1 (Počet internetových portálů o vzdělávání)

Harmonogram

Předpokládané náklady

2018/2019

Zdroje financování
MAP

3.2 Excelentní centra a sdílená pracoviště
Číslo a název aktivity:

3.2.1

Vytvoření sítě škol na podporu polytechnické výuky (včetně zlepšení
vybavení, dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, kooperace se
zaměstnavateli a SŠ/SOŠ)

Vazba na cíl

Excelentní centra a sdílená pracoviště

Vazba na opatření

Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání
Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP PPR

Typ aktivity

Aktivita spolupráce

Charakteristika aktivity:

Jedná se o zapojení vybraných škol do tzv. sítě na podporu polytechnické výuky pořízení sdíleného vybavení na podporu polytechnické výuky pro dané školy, na
to navázáno další vzdělávání pedagogických pracovníků, kooperace se
zaměstnavateli a SŠ/SOŠ…

Nositel aktivity:
Spolupráce subjektů:

ZŠ, SŠ, zřizovatel

Indikátor:

Předpoklad: 1 (Počet vytvořených sítí)
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Harmonogram
2018/2019

Číslo a název aktivity:

Předpokládané náklady

Zdroje financování

Nevyčísleno

3.2.2

KAP, MAP

Vybudování excelentních vzdělávacích center pro MŠ, ZŠ i SŠ

Vazba na cíl

Excelentní centra a sdílená pracoviště

Vazba na opatření

Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků
Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP PPR

Typ aktivity

Aktivita spolupráce

Charakteristika aktivity:

Multifunkční centra, která by nabízela výukové prostory k praktické výuce chemie,
fyziky, biologie a technických prací, podpora polytechnického vzdělávání,
badatelského učení atd. především pro žáky a pedagogy ZŠ v rámci ORP a ostatní
vzdělávací instituce v rámci kraje (ZŠ, DDM…) např. pro pořádání okresních či
krajských soutěží v biologii, fyzice, chemii atd.
Vzdělávání v technických oborech je v současné době velmi diskutovanou
otázkou, a to jak ze strany zaměstnavatelů, tak i technicky zaměřených škol. Na
straně jedné roste nabídka práce pro technicky kvalifikované pracovníky a to ve
všech stupních vzdělání, na straně druhé klesá poptávka po odborných a
technicky zaměřených studijních oborech, které jsou dětmi i rodiči vnímány jako
nemoderní, neperspektivní, technické vzdělání je náročné a přežité. Jako jedno
z řešení, jak popularizovat vývoj, výzkum či polytechnické vzdělávání je seznámit
žáky s vědními a technickými obory i po stránce praktické (vyzkoušet různé
badatelské techniky, práci s různorodým materiálem, ověřit si teoretické znalosti
v praxi, prožít radost z tvoření…) a k tomu by bylo potřeba mít na školách vhodné
výukové prostory. Bohužel zvyšující se počet žáků a nedostatečné kapacity škol
neumožňuje ve stávajících objektech takovéto učebny budovat a ani jiný subjekt
v rámci ORP České Budějovice takovéto prostory nenabízí.

Nositel aktivity:

město České Budějovice

Spolupráce subjektů:

MŠ, ZŠ, SŠ, Jihočeský kraj, město České Budějovice

Indikátor:

Předpoklad: min 1 (Počet nově vybudovaných excelentních vzdělávacích center)

Harmonogram
2018/2019

Číslo a název aktivity:

Předpokládané náklady

Zdroje financování

60 000 000 Kč

3.2.3

Jihočeský kraj, národní zdroje, dotace
(IROP), město ČB

Zajištění dopravy a dopravní obslužnosti

Vazba na cíl

Excelentní centra a sdílená pracoviště

Vazba na opatření

Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků
Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP PPR

Typ aktivity

Aktivita spolupráce

Charakteristika aktivity:

V této souvislosti se jedná především o sdílenou financovanou pravidelnou

47

dopravu dětí a pedagogů do excelentních center.
Obecně největším problémem účasti dětí a pedagogů na akcích je zajištění
dopravy, jde např. o zajištění dopravy pro několik dětí na soutěž či celé třídy, což
lze nyní jen objednáním autobusu – drahé a neekonomické; vhodný by byl
mikrobus zakoupený územním celkem a využívaný školami dle jejich potřeb a
hrazený územním celkem (kraj, ORP)…
Obecně na všechny uvedené aktivity v akčním plánu je zapotřebí zajištění
dopravy.
Nositel aktivity:
Spolupráce subjektů:

ZŠ v ORP ČB, Zřizovatelé, Jihočeský kraj

Indikátor:
Harmonogram
2018/2019

Předpokládané náklady
Nevyčísleno

Zdroje financování
Jihočeský kraj, KAP, MAP, vlastní
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4. Zajištění a zvýšení dostupnosti a kvality zájmového a neformálního
vzdělávání a základních uměleckých škol
4.1 Rekonstrukce a modernizace objektů zájmového a neformálního
vzdělávání za účelem rozšíření a zkvalitnění poskytování služeb
Číslo a název aktivity:

4.1.1.

Rozvoj infrastruktury, údržba a modernizace budov

Vazba na cíl

Rekonstrukce a modernizace objektů neformálního vzdělávání za účelem
zkvalitnění poskytování služeb

Vazba na opatření

Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita
Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem
Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků

Typ aktivity

Aktivita školy, Infrastruktura

Charakteristika aktivity:

Infrastruktura, údržba a modernizace stávajících budov: zateplení a izolace pláště
budov, fasády, úprava sklepních prostor, družin, prostor pro kroužky a zájmové
aktivity dětí, rekonstrukce a modernizace tříd, osvětlení, výměna oken, zajištění
bezbariérovosti – pořízení výtahu včetně nutných stavebních úprav atd.
Rekonstrukce vhodných obecních objektů pro rozšíření služeb neformálního a
zájmového vzdělávání pro děti a mládež.
Úprava venkovních prostranství pro aktivní trávení času dětí.
Více viz jednotlivé investiční záměry ve Strategickém rámci MAP.

Nositel aktivity:

ZUŠ, DDM a další subjekty zájmového a neformálního vzdělávání v ORP ČB

Spolupráce subjektů:

X

Indikátor:

Předpoklad: min 4 (Počet modernizovaných objektů)

Harmonogram
2018/2019

Číslo a název aktivity:

Předpokládané náklady
7 000 000 Kč

4.1.2.

Zdroje financování
MŽP, MŠMT, IROP, Jihočeský kraj, zřizovatel

Vybavení objektů zájmového a neformálního vzdělávání

Vazba na cíl

Rekonstrukce a modernizace objektů neformálního vzdělávání za účelem
zkvalitnění poskytování služeb

Vazba na opatření

Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita
Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem
Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků

Typ aktivity

Aktivita školy, Infrastruktura

Charakteristika aktivity:

Jedná se o vybavení odborných učeben přírodovědných, technických a
jazykových, rekonstrukce přírodovědných badatelských učeben - vybudování
přírodovědného centra - rekonstrukce a vybavení učebny laboratoře, chovatelství
a biologické učebny, vybavení technických učeben - modeláři, počítače,
autodráha, fotoateliér, vybavení jazykové učebny při DDM.
Vybavení objektů pro poskytování neformálního a zájmového vzdělávání pro děti
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a mládež – pořízení keramické pece a potřeb pro tvoření dětí s hlínou,
Nákup a instalace klavíru a dalších hudebních nástrojů a pomůcek do ZUŠ,
modernizace koncertního sálu.
Pořízení interaktivních tabulí.
Více viz jednotlivé investiční záměry ve Strategickém rámci MAP.
Nositel aktivity:

DDM, ZUŠ a další subjekty zájmového a neformálního vzdělávání v ORP ČB

Spolupráce subjektů:

X

Indikátor:

Předpoklad: 5 (Počet nově vybavených subjektů)

Harmonogram
2018/2019

Číslo a název aktivity:

Předpokládané náklady
5 500 000 Kč

4.1.3.

Zdroje financování
MŠMT, Jihočeský kraj, zřizovatel

Zajištění vhodných prostor a vybavení základen pro volnočasové aktivity
a neformální vzdělávání (letní táborové základny, prostory pro
příměstské tábory, školní družiny, kluby)

Vazba na cíl

Rekonstrukce a modernizace objektů neformálního vzdělávání za účelem
zkvalitnění poskytování služeb

Vazba na opatření

Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita
Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem
Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků

Typ aktivity

Aktivita školy, Infrastruktura

Charakteristika aktivity:

Drobné stavební úpravy táborových základen, vybavení sportovními a
vzdělávacími pomůckami a hrami, vybavení kuchyní, sanitárních místností,
společných prostor i chatek na spaní, vybudování hřišť a hracích ploch.
Zájmové a volnočasové aktivity pro děti a mládež - přírodovědná a
environmentální výchova - stavební úpravy, případně nákup nemovitosti vhodné
pro provozování zájmových a volnočasových aktivit pro děti a mládež v oblasti
přírodních věd a environmentální výchovy. Nákup vybavení učebny/klubovny a
zázemí. Úpravy okolního prostranství.
Více viz jednotlivé investiční záměry ve Strategickém rámci MAP.

Nositel aktivity:

DDM, ZUŠ a další subjekty zájmového a neformálního vzdělávání v ORP ČB

Spolupráce subjektů:

X

Indikátor:

Předpoklad:2 (Počet nově vybavených základen pro volnočasové aktivity)

Harmonogram
2018/2019

Předpokládané náklady
3 000 000 Kč

Zdroje financování
Jihočeský kraj, MAS, zřizovatel
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4.2 Zvýšení kvality výchovy a vzdělávání
Číslo a název aktivity:

4.2.1

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů

Vazba na cíl

Zvýšení kvality výchovy a vzdělávání

Vazba na opatření

Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP PPR

Typ aktivity

Aktivita školy

Charakteristika aktivity:

Několikadenní setkání s nabídkou kurzů a workshopů během dne, které si bude
moci pedagog vybrat podle oblastí stanovených v jeho plánu profesního rozvoje i
podle svého zájmu (max. 2x ročně). Témata budou zaměřena např. z oblasti
psychohygieny, posilování osobnostních kompetencí ve vztahu k sobě (emoční
inteligence, tvořivost, empatie, resilience), ale též ve vztahu k druhým
(komunikační strategie a techniky, asertivita aj.). Budou vytvořeny metodické
podklady, jak přispět v problematických oblastech pregramotností a dovedností
v neformálním vzdělávání a jejich aktivitách. Budou koncipovány aktivity pro
zařízení zabývající se dětmi předškolního věku, hudebně pohybové aktivity děti
věku 1- 3, 3-5, 6- 7 let, Montessori pedagogika pro děti, Enviromentální výchova,
výroba z přírodnin pro děti mladšího školního věku, aktivity v přírodě, v přírodní
zahradě aj.
Další vzdělávání pedagogů – jazyková vybavenost, metodické vzdělávání,
diagnostické a hodnotící metody jak správně komunikovat apod.

Nositel aktivity:

DDM, ZUŠ a další subjekty zájmového a neformálního vzdělávání v ORP ČB

Spolupráce subjektů:

Realizace akcí ve spolupráci pro více subjektů

Indikátor:

Předpoklad: min 2 (Počet akcí)

Harmonogram
2018/2019

Číslo a název aktivity:

Předpokládané náklady
Nevyčísleno (náklady na dopravu, lektory,
zajištění prostor, ubytování …)

4.2.2

Zdroje financování
MŠMT, OP VVV, MAP, vlastní

Osobnostně sociální a profesní rozvoj vedoucích pracovníků

Vazba na cíl

Zvýšení kvality výchovy a vzdělávání

Vazba na opatření

Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP PPR

Typ aktivity

Aktivita školy

Charakteristika aktivity:

Workshopy, kurzy zaměřené na psychohygienu, zvládání stresu, komunikační
strategie, personální dovednosti vedoucího pracovníka, jak tvořit dobrý tým
(semináře typologie osobnosti).
Sdílení dobré praxe jednotlivých organizací. Setkávání formou stáží, předávání
zkušeností.

Nositel aktivity:

DDM, ZUŠ a další subjekty zájmového a neformálního vzdělávání v ORP ČB

Spolupráce subjektů:

Realizace akcí ve spolupráci pro více subjektů

Indikátor:

Předpoklad: _ (Počet zapojených subjektů)
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Harmonogram
2018/2019

Číslo a název aktivity:

Předpokládané náklady

Zdroje financování

Nevyčísleno

4.2.3

MŠMT, OP VVV, MAP, vlastní

Organizace aktivit - letní příměstské a pobytové tábory

Vazba na cíl

Zvýšení kvality výchovy a vzdělávání

Vazba na opatření

Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků
Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP PPR

Typ aktivity

Aktivita školy

Charakteristika aktivity:

Aktivity zaměřené na neformální vzdělávání - zabezpečení příměstských táborů,
vybavení hry, materiál apod., personální zabezpečení, vznik nových aktivit se
zaměřením na neformální vzdělávání např. tematické pobytové akce v přírodě,
putovní tábory, kulturní (výtvarné, hudební, kreativní) tábory.
Jde o to zabezpečit děti v době prázdnin, mezi rodiči je velká poptávka po
příměstských táborech, tematicky zaměřených pobytových táborech apod.

Nositel aktivity:

DDM a další subjekty zájmového a neformálního vzdělávání v ORP ČB

Spolupráce subjektů:

MŠ, ZŠ, NNO

Indikátor:

Předpoklad: min 2 (Počet podpořených táborů)

Harmonogram
2018/2019

Číslo a název aktivity:

Předpokládané náklady
Nevyčísleno

4.2.4

Zdroje financování
Vlastní, MAS, MAP

Vznik a aktivity klubu mládeže - neformální vzdělávání středoškoláků

Vazba na cíl

Zvýšení kvality výchovy a vzdělávání

Vazba na opatření

Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP PPR

Typ aktivity

Aktivita školy

Charakteristika aktivity:

Materiální a personální zabezpečení přípravy nových instruktorů a vedoucích
aktivit pro děti zájmového a neformálního vzdělávání, přednášky, pobytové
aktivity se zaměřením na neformální vzdělávání pro tuto věkovou skupinu,
všestranný rozvoj osob, nové poznatky, informace, zájmové a neformální
vzdělávání aktivních lidí v území.
Jde o to přitáhnout a vychovat si nové mladé lidi do těchto aktivit, aby kroužky a
zájmové aktivity pro děti nezanikaly z důvodu nedostatku vedoucích.

Nositel aktivity:

DDM a další subjekty zájmového a neformálního vzdělávání v ORP ČB

Spolupráce subjektů:

SŠ, JČU

Indikátor:

Předpoklad: 1 (Počet nově vytvořených klubů)

Harmonogram
2018/ 2019

Předpokládané náklady
Nevyčísleno

Zdroje financování
Vlastní, MAP
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Číslo a název aktivity:

4.2.5

Klub pro aktivní osoby/ seniory

Vazba na cíl

Zvýšení kvality výchovy a vzdělávání

Vazba na opatření

Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP PPR
Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků

Typ aktivity

Aktivita školy

Charakteristika aktivity:

Jedná se o zřízení klubů při organizacích zájmového a neformálního vzdělávání,
pro aktivní osoby a seniory, možnost zapojení do aktivit organizace, formou
dobrovolnictví při různých akcí, propojování s aktivitami pro děti (společné
předčítání, předávání životních zkušeností a příběhů)…

Nositel aktivity:

DDM a další subjekty zájmového a neformálního vzdělávání v ORP ČB

Spolupráce subjektů:

X

Indikátor:

Předpoklad: min 1 (počet nově vytvořených klubů)

Harmonogram
2018/ 2019

Číslo a název aktivity:

Předpokládané náklady
Nevyčísleno

4.2.6

Zdroje financování
Vlastní, MAP

Školní klub – doučování dětí

Vazba na cíl

Zvýšení kvality výchovy a vzdělávání

Vazba na opatření

Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita
Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem

Typ aktivity

Aktivita školy

Charakteristika aktivity:

Tuto aktivitu řeší v současné době např. Salesiánské středisko mládeže, kde
probíhá doučování zvlášť pro první stupeň a druhý stupeň, v určitý čas, je to
závislé na dobrovolnících a praktikantech, kterých je často nedostatek, proto musí
ponižovat kapacitu doučování, doučování probíhá také v rámci nízkoprahového
klubu v rámci sociálních služeb. Je potřeba personální zajištění a finance na dané
osoby.
Tato aktivita je důležitá především pro osoby sociálně vyloučené a sociálním
vyloučením ohrožené a jejich děti, pro rodiče nezaměstnané nebo s nízkými
příjmy, kteří by dětem tuto službu nemohli hradit; jde o systematickou práci
s dětmi, aby se vymanili ze zaběhnutých rodinných stereotypů.

Nositel aktivity:

DDM a další subjekty zájmového a neformálního vzdělávání v ORP ČB

Spolupráce subjektů:

X

Indikátor:

Předpoklad: min 1 (Počet podpořených klubů)

Harmonogram
2018/ 2019

Předpokládané náklady
Nevyčísleno

Zdroje financování
MŠMT, OP VVV, MAP, vlastní
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Číslo a název aktivity:

4.2.7

Podpora dobrovolnictví a dobrovolníků

Vazba na cíl

Zvýšení kvality výchovy a vzdělávání

Vazba na opatření

Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP PPR

Typ aktivity

Aktivita školy

Charakteristika aktivity:

Dobrovolnictví je nedílnou součástí poskytování sociálních a návazných služeb. Je
nutné znát nejenom osoby schopné a ochotné dobrovolnické aktivity vykonávat,
ale i znát poptávku a kapacitu dobrovolnictví; tyto osoby je důležité zapojovat do
aktivit zájmového a neformálního vzdělávání, zapojovat aktivní rodiče, seniory,
vhodně využít jejich potenciál a zájem při různých aktivitách. Jde o to oslovit tyto
lidi, kteří se rádi zapojí.
Podporovat jejich činnost, drobné bonusy a benefity, motivovat k účasti i další
osoby.

Nositel aktivity:

DDM, ZUŠ a další subjekty zájmového a neformálního vzdělávání v ORP ČB

Spolupráce subjektů:

X

Indikátor:

Předpoklad: 5 (Počet akcí na podporu zapojení dobrovolníků)

Harmonogram
2018/ 2019

Číslo a název aktivity:

Předpokládané náklady

Zdroje financování

-

4.2.8

Vlastní, MAP

Jednorázové akce pro děti i rodiče

Vazba na cíl

Zvýšení kvality výchovy a vzdělávání

Vazba na opatření

Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita
Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem

Typ aktivity

Aktivita školy

Charakteristika aktivity:

- různé jednorázové akce pro jednotlivé věkové kategorie - zábavná odpoledne
pro děti a jejich rodiče ve stylu dětských dnů (finance hlavně na materiály,
potřeby, odměny pro děti, popř. odměny pro pracovníky, zapojení dobrovolníků)
- výlety (finance na cestovné, vstupné - nejen klasicky na památky a do
významných měst, ale např. i návštěva jump areny, laser areny, painballu nebo
vzdělávacích aktivit apod.)

Nositel aktivity:

DDM, ZUŠ a další subjekty zájmového a neformálního vzdělávání v ORP ČB

Spolupráce subjektů:

X

Indikátor:

Předpoklad: 5 (Počet akcí)

Harmonogram
2018/ 2019

Předpokládané náklady
Nevyčísleno (náklady
doprovod...)

Zdroje financování
na

dopravu

dětí,

MŠMT, OP VVV, MAP, vlastní
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Číslo a název aktivity:

4.2.9

Posilování mezinárodní spolupráce včetně výměnných pobytů a výjezdů
do zahraničí

Vazba na cíl

Zvýšení kvality výchovy a vzdělávání

Vazba na opatření

Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP PPR

Typ aktivity

Aktivita školy

Charakteristika aktivity:

Vytvoření nabídkového katalogu a rejstříku příležitostí individuálních stáží,
výukových pobytů a zájmových pobytů pedagogů u zahraničních subjektů –
partnerských škol, či volnočasových zařízení.

Nositel aktivity:

DDM, ZUŠ a další subjekty zájmového a neformálního vzdělávání v ORP ČB

Spolupráce subjektů:

X

Indikátor:

Předpoklad: 1 (Počet akcí)

Harmonogram
2018/ 2019

Číslo a název aktivity:

Předpokládané náklady
Nevyčísleno

4.2.10

Zdroje financování
MŠMT, OP VVV, MAP, vlastní

Podpora sportovních aktivit dětí a mládeže

Vazba na cíl

Zvýšení kvality výchovy a vzdělávání

Vazba na opatření

Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP PPR

Typ aktivity

Aktivita školy

Charakteristika aktivity:

Zvýšení a zkvalitnění pohybových aktivit dětí po skončení školní docházky.
- Pohybové aktivity – sportovní soutěže, sportovní dny, turnaje, sportovní
kroužky, školy v přírodě, plavecké výcviky, veřejné bruslení, saunování apod.
Zajištění možnosti diagnostiky tělesné a sportovní kondice dětí (využití funkční
laboratoře tělesní zátěže katedry tělesné výchovy a sportu PF JU)

Nositel aktivity:

DDM, ZUŠ a další subjekty zájmového a neformálního vzdělávání v ORP ČB,
případně PF JČU

Spolupráce subjektů:

DDM, ZUŠ a další subjekty zájmového a neformálního vzdělávání, PF JČU

Indikátor:

Předpoklad: 10 (Počet akcí)

Harmonogram
2018/ 2019

Číslo a název aktivity:

Vazba na cíl

Předpokládané náklady
Nevyčísleno

4.2.11

Zdroje financování
MŠMT, OP VVV, MAP, vlastní

Personální podpora (školní asistent, sociální pedagog, koordinátor
podpory nadání, kariérový poradce, sociální pedagog, speciální pedagog
a další)

Zvýšení kvality výchovy a vzdělávání

Vazba na opatření
Typ aktivity

Aktivita školy
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Charakteristika aktivity:

Jedná se o personální podporu subjektů zájmového a neformálního vzdělávání, a
to zajištěním školního asistenta, sociálního pedagoga, koordinátora podpory
nadání, kariérového poradce, sociálního pedagoga, speciálního pedagoga a
dalších.

Nositel aktivity:

DDM, ZUŠ a další subjekty zájmového a neformálního vzdělávání v ORP ČB

Spolupráce subjektů:

x

Indikátor:

Předpoklad: min 5 (Počet podpořených subjektů)

Harmonogram
2018/ 2019

Předpokládané náklady
Nevyčísleno

Zdroje financování
MŠMT - šablony
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