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Program
• Aktuální informace k realizaci projektu
• Výzva MAS
• Zpracování popisu potřeb škol
• Představení projektu SYPO - metodické kabinety (Mgr. Lenka
Burganová)
• Diskuze

Co je v plánu v projektu
• Zpracování popisu potřeb škol
• Beseda s rodiči – téma Kyberšikana (cca květen)
• Konference k polytechnickému vzdělávání (10. 6. 2019)
• Zaměřeno na učitele a pedagogy polytechnického zaměření

• Techdays (říjen 2019) seminář pro kariérové poradce
• IKAP Day Veletrh gramotností ve vzdělávání – pro pedagogy
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Co je v plánu v projektu
• Kontinuálně probíhají aktivity na podporu čtenářské gramotnosti
• Kontinuálně probíhají vzdělávací aktivity – Hodnotové vzdělávání
• Kontinuálně probíhá zpracování projektů tříd v rámci regionální
učebnice
– nová aktivita „Najdi si svého předka válečného veterána“
Podpora výuky dějepisu a občanské nauky I. a II sv. války a válek 20.st.
Metodický tým v březnu. Nabídka přednášek do škol.

Výzva MAS
• Plánovaná výzva MAS na podporu vzdělávání
• Vyhlášení květen/červen
• Alokace cca 10 mil.
• Zaměření výzvy stejné jako u již proběhlé výzvy
• Kdo bude chtít žádat a nemá svůj či pozměnil stávající
projektový záměr ve Strategickém rámci MAP je nutné
zaslat aktualizaci!!!! Dokládá se soulad s MAP.

Popis potřeb škol
• Cíl:

• přenos reálných potřeb ze škol do plánu v území MAP,
• posílení atmosféry spolupráce v rámci pedagogického
sboru při společném plánování aktivit ve školách
v prioritních tématech MAP.

• Pro zpracování vytvořeny záznamové listy – celkem 2.
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Popis potřeb škol
• Záznamové listy za každou školu nebudou nikde veřejně
prezentovány.
• Sebrané informace budou zpracovány do Agregovaného
popisu potřeb škol.
• Popisy potřeb jednotlivých škol nebudou nikde veřejně
prezentovány. Pouze odpovědi z vybraných otázek, které
máme společné s KAP, budou použity pro zpracování
Krajského školního plánu inkluze.

Popis potřeb škol
• Záznamové listy je potřeba zpracovat do konce března
nejpozději.
• Placená aktivita. Pokud zpracujete již v únoru, prosíme o
zaslání počtu hodin.
• Záznamové listy by měly být zpracovány ve spolupráci s
pedagogickým sborem školy (pouze relevantní otázky
zejména týkající se gramotností).
• Z naší strany je možné využít facilitátora, který se bude
účastnit setkání s Vaším pedagogickým sborem.

Představení projektu SYPO
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