Místní akční plán rozvoje vzdělávání
ORP Beroun II.
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009711

Setkání ředitelů MŠ a ZŠ
13.2.2019, MěÚ Beroun

Program jednání:
1.

Zahájení jednání, prezentace účastníků

2.

Zřízení platformy pro setkání ředitelů mateřských škol v území ORP
Beroun; Zřízení platformy pro setkání ředitelů základních škol v území
ORP Beroun;

3.

Představení projektu „MAP II.“

4.

Podpora škol v plánování – vysvětlení povinné pozice v odborném
týmu projektu – Koordinátor/zástupce školního zařízení

5.

Plán vzdělávacích aktivit 2019

6.

Podání informací k výzvě ŠABLONY II Výzva č. 02_18_063 OP VVV

7.

Závěr

Zřízení platformy pro setkání ředitelů mateřských škol
Zřízení platformy pro setkání ředitelů základních škol
V souladu s projektem MAP II. vznikají dnešním dnem platformy pro setkání
ředitelů MŠ a ZŠ v území ORP.
Jejich cílem je obsahové a věcné naplnění klíčové aktivity KA04 Implementace
projektu, konkrétně podaktivity 2.13.
Obě platformy jsou zaměřeny na sdílení profesních zkušeností vedoucích
pracovníků škol prostřednictvím vzájemné spolupráce, síťování, odborné
lektorské podpory, profesního rozvoje pedagogických pracovníků, kolegiální
podpory napříč školami v území, řešení aktuálních problematik a šíření dobré
praxe zejména v oblasti témat čtenářské a matematické gramotnosti a rozvoje
potenciálu každého žáka a rozvoje kvalitního inkluzivního vzdělávání v území
ORP Beroun.

Četnost: 4x/rok odborné setkání v max.rozsahu 1x setkání/4 hodiny, celkem po
dobu 3 let.
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Představení projektu MAP II.
Název projektu:

Místní akční plán rozvoje vzdělávání
ORP Beroun II. (zkratka MAP II.)

Nositel projektu:

Město Beroun

Doba realizace:

1. 10. 2018 – 30. 9. 2022, 4 roky

Finanční podpora:

Finanční prostředky Evropského
sociálního fondu v rámci OP VVV a
státního rozpočtu ČR 95%, 5% vlastní
zdroje města Beroun
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Představení projektu MAP II.
Zapojeno:

73 ZŠ, MŠ a ZUŠ v území (93,6 %, IZO);
57 právních subjektů

Cíl projektu:
zvýšení kvality vzdělávání dětí a žáků do 15 let věku
prostřednictvím:
•
spolupráce všech relevantních aktérů,
•
strategického plánování,
•
realizace společných vzdělávacích aktivit.
Návaznost na MAP I. (návaznost na definovanou vizi, priority a cíle
MAP I. - akční plán MAP I. - výběr implementačních aktivit).
Komplementární projekt s projekty ŠABLON OP VVV.
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Organizační struktura - pracovní orgány
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Řídící výbor
• Hlavní pracovní orgán MAP
• Ustavení řídícího výboru proběhlo na prvním zasedání dne
13.12.2018
• Projednává a schvaluje všechny výstupy, podklady a návrhy
k realizaci projektu MAP II.
• Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast
vzdělávání na území SO ORP Beroun
• Jednání se koná min. 2x ročně
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Realizační tým MAP
• Má zodpovědnost za realizaci projektu a jeho výstupy
• Zabezpečuje činnost Řídícího výboru a pracovních skupin
• Organizuje a koordinuje společné vzdělávací aktivity
• Podporuje školy ve strategickém plánování
• Zajišťuje přenos výstupů mezi pracovními orgány MAP
navzájem a k cílovým skupinám
• Monitoruje a vyhodnocuje průběh realizace a dosahování
cílů projektu
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Složení realizačního týmu
Odborný a administrativní tým projektu - v činnosti od 1.10.2018, v
pracovněprávním vztahu s městem Beroun

Odborný tým:
• Koordinátor I – strategický věcný manažer: Ing. Simona Boldi,
osva@muberoun.cz, 311 654 200
• Koordinátor II - strategický věcný manažer: Ing. arch. Dana Vilhelmová,
uprr@muberoun.cz, 311 654 180

• Odborný konzultant - expert: Mgr. Lenka Klabačková, klabackova@lct.cz,
603 516 717

Administrativní tým:
• Hlavní manažer: Ing. Jitka Štembergová, map@muberoun.cz, 311 654 185,
702 073 397
• PR manažer: Bc. Pavla Nováčková, pavla.svedova@centrum.cz
• Finanční manažer, administrativní pracovník
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Složení realizačního týmu
Odborný tým dále tvoří:
• Vedoucí pracovních skupin (pro financování, rovné příležitosti, čtenářská
gramotnost, matematická gramotnost, 4 osoby)

• Zástupci zapojených škol/koordinátor školy (57 osob)
• Koordinátor pracovních skupin a evaluace MAP – Mgr. Václav Veverka

• Animátor projektů Šablon OP VVV (2 osoby)
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Pracovní skupiny
1)
2)
3)
4)

PS pro financování – vedoucí PS Ing. Karel Abrahám
PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti a rozvoj potenciálu každého
žáka – vedoucí PS Mgr. Olga Chocová
PS pro rozvoj matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu
každého žáka – vedoucí PS Mgr. Eva Chlumská
PS pro rovné příležitosti – vedoucí PS Mgr. Martina Kykalová
Role PS:
Projednávání podkladů a dokumentů pro aktualizaci MAP, výměna
odborných znalostí v daném tématu, vzdělávací aktivity v rámci akčních
plánů na jednotlivé školní roky, setkání 4x ročně.
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Platforma zaměřená na spolupráci subjektů
neformálního vzdělávání
Cílem platformy je vzájemné síťování a spolupráce pracovníků v tomto
sektoru (např. Farní charita Beroun, Pro zdraví 21, Beroun, Člověk v tísni,
o.p.s. a další).
Jedná se o pokračování efektivní spolupráce těchto subjektů v území, která
povede k podpoře zavádění inkluzivního vzdělávání, síťování aktérů ve
výchově a vzdělávání v oblasti společného vzdělávání, spolupráce směrem k
odstraňování nerovností v přístupu ke vzdělání a pomoc s řešením
konkrétních situací, do kterých se může dostat rodina nebo škola.
Výstupem jsou min. 4 tematická setkání ročně.
V rámci této aktivity budou realizovány i odborné vzdělávací semináře,
workshopy v daném tématu pro pedagogické pracovníky škol (plánováno 10
akcí po 1 školicím dnu/projekt).
Ustavení platformy proběhlo 26.11.2018, MěÚ Beroun.
Řízením platformy byla pověřena Mgr. Martina Kykalová.
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Realizace a výstupy projektu MAP II.
4 klíčové aktivity:
1. Řízení projektu – zajišťováno realizačním týmem MAP
2. Rozvoj a aktualizace MAP - realizace a prohlubování procesu
společného místního akčního plánování s větším zapojením škol
Řídící výbor, Statut a Jednací řád, pracovní skupiny, organizační
struktura, identifikace veřejnosti
Komunikační plán, konzultační proces, publicita
Aktualizace (2x/projekt)
- Analytická část MAP
- Strategický rámec MAP do roku 2023
- Implementační část - akční plány
- Finální Místní akční plán
Podpora škol v plánování - zástupce školy/koordinátor škol
3. Evaluace a monitoring
4. Implementace MAP = aktivity spolupráce a vzdělávání KA4
-
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Hlavní činnost koordinátora/zástupce školy (KZŠ)
Podaktivita 2.7 Podpora škol v plánování

Cílem je posílit přenos reálných potřeb škol do MAP.
• zpracování 2x za dobu realizace projektu Popis potřeb školy
pro další rozvoj (nebo výstup Strategického plánu rozvoje
školy)
• součinnost při sběru dat na školách dle Metodiky pro rovné
příležitosti ve vzdělávání, Kodex školy
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Popis potřeb škol
Sledované oblasti:

- čtenářská gramotnost a rozvoj potenciálu každého žáka,
- matematická gramotnost a rozvoj potenciálu každého žáka,
- rozvoj potenciálu každého žáka v jiných oblastech,

- další potřeby rozvoje škol.
V každé oblasti škola zjišťuje:
- co proběhlo dobře,
- v čem byla škola úspěšná,
- v čem by se mohla zlepšit,
- v čem potřebuje pomoci, aby se mohla zlepšit.
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Popis potřeb škol
Možné zdroje vstupních informací pro zpracování Popisu
potřeb školy:
- vlastní hodnocení, které škola provedla v dotazníkovém šetření MŠMT k
Šablonám I
- vyhodnocení dotazníkového šetření MŠMT na konci realizace Šablon
I/vstup do Šablon II

- aktuální zkušenosti a názory učitelů ve škole
- jiné zdroje (zprávy ČŠI…)

Výstup:
- písemná reflexe vlastního pokroku každé školy ve sledovaných oblastech
(2x za projekt)
- RT zpracuje souhrnný dokument → agregovaný Popis potřeb škol pro celé
území → aktualizace dokumentace MAP (2x za projekt)
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Další činnost koordinátora/zástupce školy
-

koordinovat vzdělávací aktivity MAP na škole v
součinnosti s realizačním týmem MAP

-

přenos informací/komunikace s realizačním týmem MAP za
účelem zajištění účasti žáků či pedagogů na vzdělávacích
akcích dle aktuální nabídky

-

předání/zaslání podepsaných prezenčních listin účastníků
vzdělávacích akcí z dané školy a zaslání fotodokumentace
akce (3-5 fotografií/akce)

-

vytipování možných témat/lektorů pro jednorázové
vzdělávací akce na podporu profesního rozvoje pedagogů
MŠ, ZŠ a ZUŠ
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Postup při jmenování KZŠ a uzavření DPP s
městem Beroun
• na setkání 13.2.2019 je předána složka s dokumenty, které jsou
potřebné k uzavření pracovněprávního vztahu (dohoda o
provedení práce) KZŠ s městem Beroun; složka obsahuje pokyny
k vyplnění dokumentace
• nejpozději do 8.3.2019 pošle škola dle pokynů vyplněné a
podepsané dokumenty hlavní manažerce projektu

• dokumentace bude zpracována a budou zajištěny podpisy ze
strany města Beroun
• 27.3.2019 od 14 hodin je plánováno první
koordinátorů v zasedací místnosti MěÚ Beroun

setkání
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Plán vzdělávacích aktivit
březen - červen 2019
• setkání platforem ředitelů ZŠ, ředitelů MŠ v území ORP – červen 2016

Na setkání je plánována mj. prezentace neziskových organizací – Muzeum
Českého krasu, AOPK ČR, Pro zdraví 21, Člověk v tísni, Rodinné centrum
Slunečnice.
• 2 akce „sdílení dobré praxe“ – návštěvy pedagogů mezi školami
• projekt „Regionální vlastivěda“ – probíhá příprava publikace – učební texty
• zahájení podpory komunitních projektů škol (podpora občanské gramotnosti dětí a
žáků)
• 3 jednorázové vzdělávací akce pro pedagogy MŠ

Na základě doporučení PS v přípravě semináře o předmatematické
gramotnosti a Hejného matematice pro MŠ
• 3 jednorázové vzdělávací akce pro pedagogy ZŠ

Na základě doporučení PS v přípravě semináře o Hejného matematice pro
1. a 2.st.ZŠ, seminář „story-telling“
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Plán vzdělávacích aktivit
březen - červen 2019
• 2 akce – síťování MŠ v území ORP (sdílení dobré praxe mezi pedagogy MŠ)
MŠ pod Homolkou připravuje setkání na téma "Práce s projekty v MŠ
MŠ Drašarova připravuje setkání s cílem seznámit pedagogy MŠ s
výukovými DVD PhDr. L.Pekařové o výchově dětí
• 2 akce – síťování ZŠ v území ORP (sdílení dobré praxe mezi pedagogy ZŠ)
• 1 workshop pro rodiče
V úterý 12.3.2019 od 17 h se koná v Jungmannově ZŠ „Beseda pro rodiče
předškoláků“
• 1 odborný vzdělávací seminář v rámci aktivit Platformy zaměřené na
spolupráci subjektů neformálního vzdělávání
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Plán vzdělávacích aktivit
září – prosinec 2019
• 9.-10.10.2019 - výjezdní setkání vedoucích aktérů regionálního
školství v území ORP, 2 školící dny, vzdělávací středisko Monínec
• 2 setkání platformy ředitelů ZŠ, 2 setkání platformy ředitelů MŠ v
území ORP – 1 setkání každé platformy v rámci akce „Monínec“
• 2 akce „sdílení dobré praxe“ – návštěvy pedagogů mezi školami
• Zahájení vzdělávacího programu pro žáky na podporu rozvoje
gramotností a polytechnického vzdělávání (externí dodavatel
zajistí v místě školy „na klíč“) – probíhají jednání s AOPK ČR,
Muzeem Českého krasu, SOU Hlinky
• Projekt „Regionální vlastivěda“ – předání publikace školám,
zahájení exkurzí

• Podpora komunitních projektů škol (podpora občanské
gramotnosti dětí a žáků) – celkem v r.2019
plánovány 3 akce
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Plán vzdělávacích aktivit
září – prosinec 2019
• 3 jednorázové vzdělávací akce pro pedagogy MŠ
• 3 jednorázové vzdělávací akce pro pedagogy ZŠ
• 2 akce – síťování MŠ v území ORP (sdílení dobré praxe mezi pedagogy MŠ)

• 2 akce – síťování ZŠ v území ORP (sdílení dobré praxe mezi pedagogy ZŠ)
• 2 workshopy pro rodiče
• 1 odborný vzdělávací seminář v rámci aktivit Platformy zaměřené na
spolupráci subjektů neformálního vzdělávání
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Plán vzdělávacích aktivit
Pro kvalitní přípravu vzdělávacích aktivit je nutná úzká
spolupráce realizačního týmu MAP a koordinátorů školy
Upozorňujme na samostatné webové stránky projektu MAP
II. http://www.mapberoun.cz/ a faceboook – pravidelné
aktualizace, zdroj získávání čerstvých informací o aktivitách
projektu
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Diskuze, závěr
Následuje přednáška Mgr. Lenky Klabačkové k výzvě č.
063 OP VVV ŠABLONY II

Děkujeme za pozornost, těšíme se na spolupráci.

Realizační tým MAP
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