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Co nás dnes čeká?
❑ OBECNÉ INFORMACE O PROJEKTU

❑ PRŮBĚH KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU č. 2

❑ VÝSTUPY AKČNÍHO PLÁNU 2018/2019

❑ SEZNÁMENÍ S AKČNÍM PLÁNEM 2019/2020

❑ DISKUZE, ZÁVĚR

❖ SOUTĚŽ ,,Co je v krabici?“

❖ AKTIVITA Karty IMAGLEE

❑ Přednášející:

 Mgr. Anna Marie Schröcková

 Mgr. Michaela Polláková

 Mgr. Zuzana Odvody

 Mgr. Ondřej Čavojský

 Mgr. Šárka Kavková



Aktivita č. 2 projektu: 

Rozvoj a aktualizace MAP

Podaktivita 2.1: 

Řízení procesu rozvoje a aktualizace MAP

 Řídící výbor - jednání min. každých 6 měsíců: 11. 4. 2018, 16. 10. 2018, 6. 5. 2019, 

per rollam schvalování dokumentů 22. 6. 2019

 Sestavení pracovních skupin



Aktivita č. 2 projektu: 

Rozvoj a aktualizace MAP

Podaktivita 2.2: 

Zpracování komunikačního plánu, zpracování a 
realizace konzultačního procesu jako součást 

komunikačního plánu

Setkání ředitelů

Veřejné setkání 

FB profil

Články v médiích 







Aktivita č. 2 projektu: 

Rozvoj a aktualizace MAP

Podaktivita 2.3 – 2.6: 

Pracovní skupiny
 PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka 

4. 4. 2018, 31. 5. 2018, 3. 10. 2018, 8. 4. 2019

 PS pro rozvoj matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka

4. 4. 2018, 31. 5. 2018, 9. 10. 2018, 8. 4. 2019

 PS pro rovné příležitosti

10. 4. 2018, 13. 6. 2018, 7. 11. 2018, 15. 4. 2019

 PS pro financování 

25. 4. 2018, 11. 6. 2018, 12. 11. 2018, 24. 4. 2019

 PS pro polytechnické vzdělávání a kariérové poradenství – od 9/2019 změna - PS pro 

klíčové kompetence

26. 4. 2018, 7. 6. 2018,  14. 11. 2018, 8. 4. 2019

Společné setkání pracovních skupin 16. 1. 2019

Společné setkání PS čtenářská a matematická gramotnost: seminář ČŠI 28. 5. 2019





Aktivita č. 2 projektu: 

Rozvoj a aktualizace MAP

Podaktivita 2.7: 

Podpora škol v plánování

 Zprávy o pokroku školy: sběr leden – únor 2019

 Souhrnné agregované zprávy 

 aktivity Akčního plánu

 pedagogičtí lídři

 vzdělávací aktivity MAP

 podklady pro MŠMT (šablony, MAP III ?, apod.)



Aktivita č. 2 projektu: 

Rozvoj a aktualizace MAP

Podaktivita 2.8: 

Místní akční plánování

A: Plánování a aktualizace MAP (analytická

část, SWOT 3 analýzy, revize analýzy stavu a

potřeb, investiční priority

Metodika rovných příležitostí ve vzdělávání

B: Plánování – aktualizace strategické části

(vize, Návrh priorit, - Strategický rámec,

investiční a neinvestiční aktivity – vše

prostřednictvím konzultačního procesu

C: Plánování – aktualizace implementační

části - zpracování akčních plánů

Zprávy o 
potřebách škol

Konzultační 
proces

Agregované 
dotazníky k 
Metodice 
rovných 

příležitostí

Akční 

plán



Aktivita č. 2 projektu: 

Rozvoj a aktualizace MAP

Podaktivita 2.9: 

Spolupráce s individuálním projektem systémovým Strategické 

řízení a plánování ve školách a v územích (SRP)

Podaktivita 2.10:

Spolupráce s ostatními projekty Ips, Ipo koncepčními

Podaktivita 2.12: 

Podpora znalostních kapacit Řídícího výboru

Podaktivita 2.14: 

Podpora znalostních kapacit  - workshopy s rodiči



Aktivita č. 2 projektu: 

Rozvoj a aktualizace MAP

Podaktivita 2.13: 

Podpora znalostních kapacit – WS, výměna zkušeností 

a další formy podpory kapacit v tématech rozvoje 

kvalitního inkluzivního vzdělávání



2018

Kulatý stůl na téma "Podpůrná 

opatření od A do Z"

Sokolová Iva, Klvačová Jana: 

Augmentativní a alternativní 

komunikace – 2 x

Dědičová Denisa: Hodnotový učitel

Základy Hejného metody na 1. 

stupni 

Drbohlav Andrej: Poruchy chování 

aneb děti neklidné, zlobivé a zlé

Zemanová Veronika, Kučerová 

Petra: Asistent pedagoga -

pedagog

Hejného metoda vyučování 

matematice na 1. stupni ZŠ – pro 

mírně pokročilé

PC dovednosti pro MŠ - WORD –

začátečníci, pokročilí

2019

Zemanová Veronika, Kučerová Petra: 

Asistent pedagoga - pedagog II.

Zemanová Veronika, Kučerová Petra: 

Asistent pedagoga - pedagog III.

PC dovednosti pro MŠ excel začátečníci

PC dovednosti pro MŠ excel pokročilí

Pospíšilová Kateřina: Správní řízení na 

školách

Bednářová Jiřina: Diagnostika dítěte 

předškolního věku

Bednářová Jiřina: Rozvoj grafomotoriky u 

dětí

Bednářová Jiřina: Školní zralost

Ondrušková Hana: Zvládání emocí a 

efektivní komunikace







Aktivita č. 4 projektu: 

IMPLEMENTACE
IMP 1: Podpora nadání aneb co s dětmi, které vědí, umí a chtějí?

 IMP 1a – Podpora ped. pracovníků škol a šk. zařízení při zavádění inkl. vzdělávání se zaměřením na 
identifikaci různých forem nadání prostřednictvím sdílení zkušeností, mentoringu a spolupráce 
rel.subjektů

 IMP 1b – Podpora ped. pracovníků škol a šk.zařízení při zavádění inkl. vzdělávání se zaměřením na 
identifikaci různých forem nadání prostřednictvím vzdělávání, budování znalostních kapacit, supervize, 
apod.

 IMP 1c – Podpora nadání formou osvěty, veřejných akcí, panelových diskuzí pro rodiče a širší veřejnosti

 IMP 1d – Podpora nadání prostřednictvím spolupráce a sdílení zkušeností se základními uměleckými 
školami

IMP 2: Podpora polytechnického vzdělávání, volba povolání, kariérové poradenství

 IMP 2a – Podnícení zájmu dětí a žáků MŠ a ZŠ o polyt. vzdělávání + KARIPO

 IMP 2b – Podpora polyt. vzdělávání a KARIPO formou podpory ped. a dalších pracovníků ve vzdělávání

 IMP 2c – Podpora polyt. vzdělávání a kariérového poradenství formou osvěty pro rodiče a veřejnost

IMP 3: Zdravý životní styl, bezpečnost a výchova k občanských kompetencím a regionální identitě

 IMP 3a – Podpora vzdělávání ke zdravému životnímu stylu

 IMP 3b – Výchova k bezpečnému chování a bezpečnosti

 IMP 3c – Podpora výchovy k občanským kompetencím a regionální identitě



IMP 1: Podpora nadání aneb co s dětmi které umí, 

vědí a chtějí šk. rok 2018/2019

 Platforma nadání 

 Vzdělávací 

aktivity 

 Spolupráce se ZUŠ

Seznam vzdělávacích aktivit šk. rok 2018/2019 

Stehlíková Monika: Osobnostní a vzdělávací potřeby 

mimořádně nadaných dětí

Mensa ČR – Čavojská Magda, Svobodová Iveta: NTC 

learning

Mensa ČR – Čavojská Magda: Podporujeme nadané 

děti pro budoucnost

NIDV – Čavojská Magda: Úvod do problematiky nadání

Stáž k NTC MŠ Sportovní Horní Slavkov (Zábranská 

Pavlína, Čavojský Ondřej)

Centrum nadání - Fořtíková Jitka: Rozvoj rozumových 

schopností předškoláků formou didaktických her, 

hlavolamů a pracovních listů

Centrum nadání – Fořtík Václav: Obohacení výuky 

formou kvízů, hádanek a logických úloh na ZŠ

Hedbávný Petr: Karty Imaglee





IMP 1: Podpora nadání aneb co s dětmi které umí, 

vědí a chtějí šk. rok 2019/2020

 1a) platforma, v plánu výjezdní seminář

 1b) vzdělávací aktivity – NTC, NIDV, Centrum nadání, stáže; lesson study

 1c) kulatý stůl a vzdělávání pro rodiče, projektové dny s Mensou ČR – podzim 

2019 Sobotní WS deskové hry + diagnostika

 1d) ZUŠ – návštěvy MŠ, sdílení zkušeností, WS

 Tvorba metodiky s návodem na postup při prediagnostice nadaných včetně 

seznamu kontaktů (2021), databáze internetových zdrojů (2020).


