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AKTUÁLNÍ STAV
 dotazníkové šetření 12/2015 – 1/2016

 ukončené výzvy OP VVV
 probíhající výzva IROP pro předškolní vzdělávání

 realizace projektu MAP

„ŠABLONY“ 2016
 zaměření upraveno dle výsledků dotazníkového šetření

 forma zjednodušeného finančního vykazování
 vyhlášení v dubnu 2016

 průběžná výzva pro všechny MŠ a ZŠ mimo speciální
 alokace 4,5 mld. Kč

 min. dotace 200 tis. Kč, max. dotace 200 tis. Kč + 2112 Kč * počet dětí
 doba realizace projektu: 24 měsíců

„ŠABLONY“ 2016 – MŠ A ZŠ
Personální podpora

• Chůva – personální podpora MŠ
• Školní asistent – personální podpora MŠ a ZŠ

• Školní speciální pedagog – personální podpora MŠ a ZŠ
• Školní psycholog – personální podpora MŠ a ZŠ

• Sociální pedagog – personální podpora MŠ a ZŠ

„ŠABLONY“ 2016 – POUZE MŠ
Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ

Usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ

•

Podpora kvality práce ředitele MŠ – koučování

•

•

Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů
MŠ – individuální

Prevence
logopedických
vad
a
komunikačních schopností u dětí v MŠ

•

Individualizace vzdělávání v MŠ

•

Odborně
zaměřená
tematická
a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

•

Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů
MŠ – týmový

•

Profesní
rozvoj
předškolních
prostřednictvím supervize

•

Sdílení zkušeností předškolních pedagogů z různých
MŠ prostřednictvím vzájemných návštěv

•

Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ

pedagogů

problémů

setkávání

„ŠABLONY“ 2016 – POUZE ZŠ
Osobnostně sociální a profesní rozvoj • Podpora kvality práce ředitele ZŠ –
pedagogů ZŠ
koučování
• CLIL ve výuce na ZŠ

• Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ

• Vzdělávání pedagogických pracovníků •
ZŠ – DVPP v rozsahu 20/40/60/80 hodin
•
• Vzdělávání pedagogických pracovníků
ZŠ zaměřené na inkluzi – DVPP
v rozsahu 20/40/60/80 hodin
•

Tandemová výuka na ZŠ
Sdílení zkušeností pedagogů z různých
ZŠ prostřednictvím vzájemných návštěv
Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ
zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce
v rozsahu 8 hodin

• Podpora kvality výuky ve třídě
prostřednictvím vzájemné spolupráce
pedagogů ZŠ – interní mentoring
• Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ
v oblasti inkluze
• Podpora kvality výuky ve třídě u
pedagogů ZŠ – externí mentoring

„ŠABLONY“ 2016 – POUZE ZŠ
Extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ

Spolupráce s rodiči žáků ZŠ

• Čtenářský klub pro žáky ZŠ ohrožené
školním neúspěchem

• Odborně zaměřená tematická setkávání
a spolupráce s rodiči žáků ZŠ

• Čtenářský klub pro žáky ZŠ

• Klub
zábavné
logiky
a
rozvoje
matematické gramotnosti pro žáky ZŠ
ohrožené školním neúspěchem
• Klub
zábavné
logiky
a
rozvoje
matematické gramotnosti pro žáky ZŠ
• Doučování žáků ZŠ ohrožených školním
neúspěchem

IROP – INVESTIČNÍ DOTACE
Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

 červen 2016, 381 mil. Kč., 85-95% dotace
 stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje klíčových kompetencí
formou zájmového a neformálního vzdělávání v oblastech komunikace v cizích
jazycích, technických a řemeslných oborů, přírodních věd a ve schopnosti práce s
digitálními technologiemi, zájmové a neformální vzdělávání
 školy a školská zařízení v oblasti středního a vyššího odborného vzdělávání, kraje,
organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo
zakládané obcemi, NNO, církve, církevní organizace, OSS, PO OSS, další subjekty
podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit

IROP – INVESTIČNÍ DOTACE
Infrastruktura základních škol

 srpen 2016, 1 453 mil. Kč., 85-95% dotace
 stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků, rozšiřování
kapacit základních škol, podpora sociální inkluze, zajištění vnitřní
konektivity škol a připojení k internetu, zájmové a neformální vzdělávání
 školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání, kraje, organizace
zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo
zakládané obcemi, NNO, církve, církevní organizace, OSS, PO OSS, další
subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit

SCLLD MAS MORAVSKÝ KRAS
Budování kapacit a kvality zařízení pro celoživotní učení

 4. čtvrtletí 2016, celkem 30 mil. Kč do r. 2020, 95% dotace
 rozšíření a zpružnění kapacit pro předškolní vzdělávání
 výstavba, rekonstrukce a vybavení odborných učeben, laboratoří, dílen a pozemků pro výuku
přírodovědných a technických oborů a pro výuku technických a řemeslných dovedností
 rekonstrukce a vybavení vzdělávacích (i zájmových) zařízení pro rozvoj klíčových kompetencí
 úpravy budov a učeben, vybavení nábytkem, stroji, didaktickými pomůckami, kompenzačními
pomůckami a vybavením pro vzdělávání žáků a studentů se SVP

 rozvoj vnitřní konektivity škol (a školských zařízení) v učebnách, laboratořích a dílnách a
připojení k internetu

OP VVV 2016
 Podpora žáků se zdrav. postižením – implementace APIV (červen 2016)

 Budování kapacit pro rozvoj škol II (únor 2017)
 Implementace strategie digitálního vzdělávání (říjen 2016)
 Tematické sítě a partnerství (listopad 2016)

 Jazykové vzdělávání (únor 2017)

Děkuji za pozornost

Jiří Hrubý
mapblansko@gmail.com
608 961 022

