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Akční plán pro rok 2018
Místní akční plán pro SO ORP Holice 2016 - 2023

Plnění akčního plánu na rok 2018
Akční plán na rok 2018, verze 1 z 26.9.2018 se skládal z aktivit škol a aktivit spolupráce, které měly zajistit plnění
povinných, doporučených a volitelných témat MAP I.
Akční plán na rok 2018 vycházel z předpokladu zajištění finančních zdrojů na realizaci aktivit spolupráce z projektu
MAP II. K tomu ovšem nedošlo, protože realizace projektu MAP II byla zahájena až v září 2018. Akční plán na rok
2018 verze 1 z 26.9.2018 byl proto plněn zejména prostřednictvím aktivit škol.
Změna podmínek pro realizaci
Kromě toho došlo ke změně podmínek pro realizaci plánu 2018. Jednak nebyly schváleny některé zákony a opatření
na národní úrovni, se kterými se počítalo a ze kterých se při plánování vycházelo (např. kariérový řád, reforma
financování regionálního školství, odstranění povinnosti přijímat v případě zájmu rodičů 2leté děti do MŠ).
Byly zahájeny systémové národní projekty NIDV (SYPO, APIV-B), projekt KAP, kde byly školy vybídnuty ke spolupráci
a které řeší některé problémy škol vytipované k řešení v analýze k MAP I.
Byly vyhlášeny šablony II v OP VVV, kam se promítla některá uvažovaná témata z MAP I.
Aktivity škol
Aktivity škol byly realizovány především prostřednictvím šablon OP VVV a byly zaměřeny hlavně:
•
•
•
•
•
•
•
•

na společné vzdělávání, inkluzivní opatření (zajištění asistentů pedagoga a chův),
na vzdělávání pedagogů pro oblast čtenářské a matematické (pre)gramotnosti,
na podporu čtenářské a matematické gramotnosti žáků prostřednictvím čtenářských klubů a klubů zábavné
logiky a deskových her,
na podporu čtenářské (pre)gramotnosti probíhala spolupráce s místními knihovnami,
na posílení občanských kompetencí - byl založen školní parlament na ZŠ Eduarda Nápravníka v ZŠ Býšť,
probíhaly akce na podporu volby povolání (exkurze do firem, spolupráce ZŠ/SŠ),
probíhala spolupráce mateřských a základních škol k usnadnění přechodu dětí z MŠ na ZŠ,
některé šablony byly zaměřeny na spolupráci škol s rodiči.

Realizace projektu MAP II
Vzhledem k tomu, že realizace projektu MAP II začala až v září 2018 bylo úsilí projektového týmu zaměřeno zejména:
•
•
₋
₋
•
•

na sestavení realizačního týmu,
na ustanovení povinných pracovních skupin pro rovné příležitosti, čtenářskou gramotnost, matematickou
gramotnost a financování a jejich první schůzky,
pracovní skupiny uskutečnily svoje první schůzky do konce roku 2018, na schůzkách byl diskutován způsob
práce skupin, náplň činnosti pracovních skupin,
z diskuse v pracovních skupinách vzešly konkrétní podněty na akce, kterými bude možno podpořit
naplňování povinných a volitelných témat MAP II,
na zahájení analytických prací na aktualizaci dokumentů MAP I, kde byl vytvořen dotazník ke zjišťování
potřeb škol dle Postupů MAP verze II,
na úvodní práce ke komunikačním strategiím škol.

Vzhledem k tomu, že realizace akčního plánu je závislá především na zajištění zdrojů financování, dojde v dalších
letech k realizaci aktivit spolupráce v rámci realizace projektu MAP II.
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