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

Platforma pro Setkání ředitelů
základních škol v území ORP Beroun

Setkání 11.6.2020

Program jednání:
1.

Zahájení jednání, prezentace účastníků

2.

Představení vzdělávacího programu pro žáky na podporu rozvoje polytechnického vzdělávání
„EDUBUS“ (plánováno pro školní rok 2020/21); program představí zástupci společnosti Eduteam

3.

Představení vzdělávacího programu pro žáky na podporu rozvoje gramotností „Finanční
gramotnost do škol“ (plánováno pro školní rok 2020/21); program představí zástupci společnosti
yourchance o.p.s.

4.

Praktické informace k realizaci projektů v rámci Výzvy č. 63 OP VVV ŠABLONY II. – na co si
dát pozor, podněty z terénní animační činnosti

5.

Informace k výzvě č. 02_20_080 Šablony III

6.

Projednání a možnost připomínkování dokumentů:





Agregovaný popis POTŘEB ŠKOL na území MAP SO ORP Beroun verze 1.0, VI. 2020
ROČNÍ AKČNÍ PLÁN pro území správního obvodu ORP Beroun na období od 1. 7. 2020 do 30. 6. 2021,
verze 1.0, VI. 2020, RAP II
Strategický rámec MAP pro území SO ORP Beroun, verze 7.0, VI. 2020,
Aktualizovaná celková územní strategie MAP, verze 2.0, VI.2020

7.

Aktuální informace z realizace projektu MAP II.

8.

Diskuze, závěr

Představení vzdělávacího programu pro žáky na
podporu rozvoje polytechnického vzdělávání
„EDUBUS“ (plánováno pro školní rok 2020/21)
Program představí zástupce společnosti Eduteam – centrum
celoživotního vzdělávání z. s. Mgr. David Bílek
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Představení vzdělávacího programu pro žáky na
podporu rozvoje gramotností „Finanční
gramotnost do škol“ (plánováno pro školní rok
2020/21)
Program představí zástupce společnosti yourchance o.p.s.
Mgr. Věra Kříčková
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Praktické informace k realizaci projektů v rámci Výzvy č. 63 OP
VVV ŠABLONY II.
Na co si dát pozor, podněty z terénní animační činnosti
Informace k výzvě č. 02_20_080 Šablony III.

Přednáší členky realizačního týmu MAP:
Mgr. Lenka Klabačková
Mgr. Tereza Houšková
Kontakty:
• klabackova@lct.cz,
• teri.houskova@gmail.com.
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Projednání a možnost připomínkování
dokumentů:
•

Agregovaný popis POTŘEB ŠKOL na území MAP SO ORP Beroun
verze 1.0, VI. 2020
• ROČNÍ AKČNÍ PLÁN pro území správního obvodu ORP Beroun na
období od 1. 7. 2020 do 30. 6. 2021, verze 1.0, VI. 2020, RAP II
• Strategický rámec MAP pro území SO ORP Beroun, verze 7.0, VI.
2020,
• aktualizovaná celková územní strategie MAP, verze 2.0, VI. 2020
Dokumenty byly zveřejněny na webu projektu
http://www.mapberoun.cz/ k připomínkování veřejnosti (do 10. 6. 2020).
Příslušná informace školám (vedení, koordinátoři) byla zaslána mailem
dne 27.5.2020.
Dokumenty vznikly ve spolupráci všech hlavních pracovních orgánů
MAP, tj. Realizačního týmu MAP, Pracovních skupin MAP a Řídícího
výboru MAP, procesním postupem řízené diskuze a elektronické formy
připomínkovacího řízení.
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Agregovaný popis POTŘEB ŠKOL na území MAP SO
ORP Beroun verze 1.0, VI. 2020
Dokument sumarizuje potřeby jednotlivých škol zapojených do realizace
projektu MAP II. na území SO ORP Beroun.
Je výsledkem plnění pod/aktivity 2.7 Podpora škol v plánování za časové
období od 10/2018 do 05/2020, tj. jedná se celkem o 20 měsíců fyzické
realizace projektu MAP II.
Procesní postup sběru dat, informací pro stanovení potřeb rozvoje škol byl
uskutečněn následovně:
1. Řízené rozhovory KZŠ se členy RT MAP,
2. Vyplnění online verze DOTAZNÍKU ŠABLONY II. OP VVV,
3. Vyplnění online verze EVALUAČNÍHO DOTAZNÍKU MRPV.
Dokument je podkladem pro aktualizaci celkové územní strategie s
názvem „MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ pro území
správního obvodu s rozšířenou působností Beroun, verze 2.0, VI. 2020“.
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ROČNÍ AKČNÍ PLÁN pro území správního obvodu ORP
Beroun na období od 1. 7. 2020 do 30. 6. 2021, verze 1.0,
VI. 2020, RAP II.
RAP II. kontinuálně navazuje na předchozí Roční akční plán („RAP I.“),
který byl sestaven pro období od 1.1.2019 do 30.06.2020. Evaluační
vyhodnocení RAP I. proběhne v období 09-10/2020.
RAP II. představuje soubor činností, které budou uskutečněny v časovém
horizontu od 1.7.2020 do 30.6.2021 v oblasti podpory předškolního a
základního vzdělávání v řešeném území SO ORP Beroun.
Předmětem procesu místního akčního plánování RAP II. jsou (podrobně
rozepsány v příl. 1-3 RAP II.):
• Aktivity škol a školských zařízení (individuální),
• Aktivity spolupráce škol a školských zařízení/Implementační aktivity
MAP,
• Aktivity Infrastruktury - investiční potřeby škol a školských zařízení v
návaznosti na platné znění SR MAP a související Dohody o investičních
prioritách v území SO ORP Beroun (verze 7.0, VI.2020).
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Strategický rámec MAP pro území SO ORP Beroun,
verze 7.0, VI. 2020
SR MAP obsahuje priority, cíle a indikátory tvorby MAP a slouží jako
referenční rámec ročním akčním plánům a aktivitám a jeho úkolem je
zajistit koncentraci a cílení aktivit na prioritní problémové oblasti.
Strategický rámec MAP je tvořen na základě SWOT-3 analýzy pro každé z
opatření (témat) a na základě analytické části MAP.
Součástí SR MAP je i odsouhlasená „Dohoda o investičních prioritách
MAP“, která je aktualizována jednou za 6 měsíců a je nedílnou součástí SR
MAP.
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MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ (MAP)
pro území správního obvodu obce s rozšířenou
působností Beroun, verze 2.0, VI. 2020
Dokument Místní Akční Plán rozvoje vzdělávání pro správní území obce s rozšířenou
působností Beroun (dále v textu jen „MAP“) je jedním z klíčových výstupů projektu
MAP II.
MAP stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů regionální
vzdělávací politiky, a to na základě místní potřebnosti, která je podložena reálnými
daty a analýzami z uskutečněných šetření v časovém období 09/2019 až 02/2020.
MAP, verze 2.0, VI., neboli předkládaný text, je aktualizací strategického dokumentu
Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Beroun, který byl vytvářen v rámci první
etapy projektu MAP ORP Beroun – MAP I.
Územní strategie MAP je tvořena:
•
Analytickou částí,
• Strategickým rámcem MAP do roku 2023,
• Akčním plánem MAP.
Dokument vzniká na základě partnerské spolupráce a komunikace všech dotčených
aktérů v celém území ORP Beroun.
Proces aktualizace územní strategie bude v průběhu projektu MAP II. realizován 2x.
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Plán vzdělávacích aktivit
Závěr 1.pololetí 2020
Termín

Č.akt.

Název aktivity

22.6.2020

11

Seminář pro pedagogy ZŠ "Regionální vlastivěda" s autorem publikace Mgr. Šnaidaufem včetně besedy s pedagogy, téma školní exkurze; od 9 hod.

23.6.2020

11

Seminář pro pedagogy ZŠ "Regionální vlastivěda" s autorem publikace Mgr. Šnaidaufem včetně besedy s pedagogy, téma školní exkurze; od 13 hod.
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Plán vzdělávacích aktivit
2.pololetí 2020
Termín
Č.akt.
přesunuté VA

Název aktivity
Setkání platforem ředitelů MŠ, ZŠ spojené se seminářem Mgr. Zemana „Změny právních
předpisů ve školství"; 2 semináře

15.9.2020

3,4

září list.2021

8

Dokončení vzdělávacího programu pro žáky ZŠ na podporu rozvoje čtenářské gramotnosti
Storytelling – vyprávění příběhů; dodavatel Storytelling o.s.

září list.2020

9

Dokončení vzdělávacího programu pro žáky ZŠ na podporu rozvoje polytechnického vzdělávání
„ZEMĚ A PŘÍRODA VYPRÁVÍ, POMÁHÁ ALE I PŘEKVAPUJE“; dodavatel Muzeum Českého krasu

23.9.2020

17

Seminář pro NNO "Facilitace a vedení porad"; lektor Mgr. Tomáš Masopust; MěÚ Beroun od 9,00
hod.

6.10.2020

13_4

Seminář pro pedagogy MŠ - "Cesta správného nastavení hlasu", lektorka Mgr. Kateřina
Sluková; od 8,30 hod

6.10.2020

14_5

Seminář pro pedagogy ZŠ - "Cesta správného nastavení hlasu", lektorka Mgr. Kateřina Sluková;
od 13,30 hod

14.10.2020

13_3

Seminář pro pedagogy MŠ - "Manuál specifik nestandardního chování a projevů u dětí", ve
spolupráci s PS MAP pro rovné příležitosti
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Plán vzdělávacích aktivit
2.pololetí 2020
Termín
Č.akt.
přesunuté VA

Název aktivity

15.10.2020

13_2

Seminář pro pedagogy MŠ - "Jak vychovat chlapečka a jak vychovat holčičku?"; lektor Mgr.
et Mgr. Milan Studnička

15.10.2020

5

Přednáška pro rodiče "Jak vychovat chlapečka a jak vychovat holčičku?"; lektor Mgr. et Mgr. Milan
Studnička; v Jungmannově ZŠ Beroun

podzim

14_

Seminář pro pedagogy ZŠ - "Motivace adolescentů"

podzim

13_5

Seminář pro pedagogy MŠ - "Děti s poruchou komunikačních dovedností II.", workshop

list.-prosinec

8

Zahájení vzdělávacího programu pro žáky ZŠ na podporu rozvoje gramotností a kompetencí
"Finanční gramotnost" ; dodavatel yourchance o.p.s.

list.-prosinec
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Zahájení vzdělávacího programu pro žáky ZŠ na podporu rozvoje polytechnického vzdělávání
„EDUBUS“, dodavatel Eduteam – centrum celoživotního vzdělávání z.s.
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Diskuze, závěr

Děkujeme za pozornost a přejeme Vám příjemně prožité
prázdninové dny!
Těšíme se na spolupráci v dalším školním roce.

Realizační tým MAP
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