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Vize: 

Chceme, aby Karlovarsko bylo místem 
příležitostí. 
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Pracovní skupiny 
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WS fyzika, chemie, přírodopis 
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Panelová diskuze Společné vzdělávání 
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 Připravujeme: 
 17. 3. 2017 – PS č. 2 ČMG – Současná česká literatura pro děti a mládež 

 21. 3. 2017, 11. 4. 2017, 2. 5. 2017 – Waldorfská pedagogika pro učitelky (a učitele) MŠ 
– Waldorfská MŠ a ZŠ Wlaštovka o. p. s. 

 24. 3. 2017 – porada ředitelů Nejdek 

 30. 3. 2017 – krajské setkání realizátorů MAP, přenos informací z MAP k NIDV (MŠMT) 

 31. 3. 2017 – PS č. 3 inkluze – prezentace Střediska výchovné péče 

 3. 4. 2017 – Seminář „Věda pro malé děti“ 

 5. 4. 2017 – PS. č. 1 - MŠ 

 20. 4. 2017 – PS č. 4 – Řemeslný kurz pro učitele 

 25. 4. 2017 – Seminář „Finanční gramotnost“ 

 Květen – setkání ředitelů k akčnímu plánu 

 Květen – porada ředitelů v K. Varech (rozšířená) 

 Duben, květen – setkání s řediteli na dílčím území „jih“ 

 Červen – seminář pro zřizovatele  

 Průběžně do konce projektu další aktivity na budování znalostních kapacit 

 Září - ŘV 
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http://mas-sokolovsko.eu/projekty/aktualni/map-orp-kv/ 
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 Řídící výbor ještě čeká: 
 Analytická část místního akčního plánu – rozpracováno, téměř hotovo 

 Vymezení prioritních oblastí a SWOT-3 analýza pro každou z oblastí - hotovo 

 Strategická část místního akčního plánu = Strategický rámec 

 Akční plán – rozpracováno 

 Průběžná evaluační zpráva - předloženo 

 Závěrečná evaluační zpráva – na konci projektu 

 Dohoda o spolupráci (70 % škol v území) - podepisujeme 

 Aktualizovaný Strategický rámec 

 MAP II  

 

Další je jednání: konec září 2017 (navrhovaný termín 26. 9. 2017). 

Případně mimořádné jednání v listopadu 2017 nebo per-rollam schválení 
závěrečné evaluační zprávy. 
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Strategický rámec – priority a cíle 
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Priorita č. 1: Infrastruktura a vybavení 

Cíl 1.1 Odborné učebny na ZŠ a MŠ 

Cíl 1.2 Sport na ZŠ a MŠ 

Cíl 1.3 Technický stav objektů 

Cíl 1.4 Kapacita ZŠ a MŠ 

Cíl 1.5 Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní 
vzdělávání 

Cíl 1.6 Infrastruktura pro ZUŠ 



Strategický rámec – priority a cíle 
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Priorita č. 2: Kvalita a motivace 

Cíl 2.1 Kompetentní a motivovaní aktéři 

Cíl 2.2 Volba povolání 

Cíl 2.3 Odborné kompetence 

Cíl 2.4 Kvalita aktivit volného času 



2.1 Kompetentní a motivovaní aktéři 
Aktivity škol: DVPP 

Aktivity spolupráce: 

- Vzdělávání k podnikání, kreativitě, iniciativě 

- Vzájemné učení 

- Putování Krajem živých vod: Historie a současnost 

Aktivity bez dotací: 

• nové metody a formy ve výuce 

• přeshraniční spolupráce (výlety, exkurze, společné aktivity) 

• stávající aktivity volnočasových a dalších organizací působících ve 
vzdělávání pro školy 

• pořízení nového vybavení pro MŠ (pomůcky, hračky, venkovní prostory,…) 

• podpora ze strany zřizovatele, vč. finanční podpory, dotačního 
managementu nebo udržení malých škol na venkově 

• opravy, rekonstrukce, pořízení vybavení ZŠ mimo dotační prostředky  
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2.2 Volba povolání 
Aktivity spolupráce: 

- Rozvoj kariérového poradenství (KHKK) 

Aktivity bez dotací: 

• burzy práce 

• exkurze do podniků 

• spolupráce škol a zaměstnavatelů (pilotní ověření některých nových aktivit 
v rámci mezinárodního projektu KS MAS Karlovarského kraj „InduCult 2.0“ 

• ZŠ jazyků K. Vary (rozšířená výuka polytechniky, spolupráce školy s KHKK) 

• spolupráce ZŠ a SŠ směrem k volbě povolání a výběru SŠ 
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2.3 Odborné kompetence 
Aktivity škol: DVPP 

Aktivity spolupráce: 

- Podpora polytechnického vzdělávání (KHKK) 

- Jaro, léto, podzim, zima 

- Rozvíjení klíčových kompetencí v oblasti upevňování vztahu ke 
kulturnímu dědictví (Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska) 

Aktivity bez dotací: 

• spolupráce ZŠ a MŠ a knihoven (výstavy, čtenářské soutěže,…) 

• matematické, řemeslné, umělecké soutěže žáků 

• modernizace vybavení laboratoří, dílen, sportovišť a odborných učeben a 
nákupy pomůcek mimo dotační prostředky 

• rozšířená výuka různých předmětů na některých školách 

• spolupráce ZUŠ a ZŠ a MŠ 

• spolupráce s organizacemi zájmového a neformálního vzdělávání a dalšími 
vzdělávacími institucemi 

• nové výukové metody a formy 
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2.4 Kvalita aktivit volného času 
Aktivity škol: šablony pro zájmové vzdělávání 

Aktivity spolupráce: 

- Co dělat, když 

- Rozvíjení klíčových kompetencí v oblasti upevňování vztahu ke 
kulturnímu dědictví (Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska) 

Aktivity bez dotací: 

• zájmová činnost dětí a žáků v SVČ, DDM, knihovnách a dalších organizacích 
zájmového a neformálního vzdělávání 

• smysluplné trávení volného času ve školních družinách a školních klubech 

• spolupráce MŠ a ZŠ s organizacemi volnočasových aktivit a dalšími 
organizacemi působícími ve výchově a vzdělávání 
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Strategický rámec – priority a cíle 
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Priorita č. 3: Inkluze = vzděláváme se spolu 

Cíl 3.1 Tolerance 

Cíl 3.2 Společné vzdělávání 



3.1 Tolerance 
Aktivity škol: DVPP 

Aktivity spolupráce: 

- Co dělat, když 

- Tolerance 

Aktivity bez dotací: 

• charitativní fondy a sbírkové akce (např. město Nová Role) 

• integrace dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do hlavního 
vzdělávacího proudu (např. ZŠ a MŠ Regionu Karlovarský venkov, 1. MŠ 
Karlovy Vary) 

• podpora existence malých a „alternativních“ škol ze strany zřizovatelů 

• integrace žáků ze sociokulturně odlišného prostředí nebo ze sociálně 
slabého prostředí do běžných škol (např. jih ORP) 

• spolupráce se zájmovým vzděláváním, např. prezentace činností zájmových 
kroužků, kam jsou zapojeni děti a žáci se speciálními vzdělávacími 
potřebami, národnostní menšiny apod. 
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3.2 Společné vzdělávání 
Aktivity škol: personální podpora škol, DVPP 

Aktivity bez dotací: 

• spolupráce škol s poradenskými pracovišti 

• nákup kompenzačních pomůcek mimo dotační zdroje 

• působení terénních sociálních pracovníků, komunitní sociální práce, 
dobrovolnické aktivity 

• sociální služby pro zdravotně hendikepované 

• výuka češtiny pro cizince (např. ZŠ jazyků K. Vary) 
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 Skupinová práce: 
 Nastavit monitorovací indikátory tak, aby byly měřitelné a byli jsme schopni v 

MAPu II zjistit jejich naplňování. 

 Budeme pracovat s definicí cílů, plánovanými projekty a aktivitami k naplnění cílů 
a návrhem MI ve Strategickém rámci. 

 Výstup: měřitelné a zjistitelné MI. 

 Rozdělit se na dvě skupiny: Hendrichová a Šebesta facilitují skupinovou práci. 
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