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Plán aktivit navazuje přímo na vizi, priority a jejich cíle. Aktivity musí naplňovat cíle priorit  a 

vizi strategického rámce. Výstupy jednotlivých aktivit jsou zápisy, prezentace, případně 

fotodokumentace. 

 

„Do procesu vzdělávání a výchovy dětí a žáků v ORP Šumperk vstupují odborně vzdělaní, 

motivovaní a spokojení ředitelé a učitelé, kteří s dětmi a žáky a také mezi sebou budují 

pozitivní vztahy založené na vzájemném respektu a důvěře. Škola připravuje děti a žáky na to, 

aby byli schopni uspět nejen v dalších stupních vzdělávání a následně i na trhu práce, ale také 

najít své oprávněné místo v občanské společnosti. Školy se maximálně snaží o co nejužší 

propojení s reálným životem a praxí. Buduje se úzká spolupráce mezi školami a zřizovateli. 

Školy (vedení i pedagogové) si vyměňují zkušenosti mezi sebou navzájem. Škola je pro 

pedagogy, děti i rodiče bezpečným místem vzájemné důvěry, místem otevřeným pro všechny 

děti bez rozdílu, včetně těch se speciálními vzdělávacími potřebami.“ (vize Strategického 

rámce) 

 

Klíčový aktéři budou včas informování o konání jednotlivých akcí, včetně případných změn.  

Podklady budou zaslány e-mailem cca 10 dní před konáním akce, zápisy do 14 dní po 

ukončení akce. O případné změně termínu, případně místa konání, budeme informovat 

s předstihem. 

 

Plánované klíčové aktivity 

 

Jednání Řídícího výboru  

Dohody o prioritách  

Tematické workshopy – témata: matematická a jazyková gramotnost, přechod mezi 

předškolním a školním vzděláváním, přírodní vědy jako téma pro úspěšnou inkluzi. Smyslem 

je výměna a sdílení zkušeností mezi zkušenými i méně zkušenými pedagogy, pozitivní 

inspirace, inovace, předávání zkušeností. 

Pracovní dvoudenní seminář pro vedoucí pracovníky škol a zástupce zřizovatelů škol. 

Smyslem je výměna zkušeností v oblasti řízení, budování efektivnějšího systému komunikace 

a přenosu systémových změn ve školské problematice. 



 
 

 

Hospitace a mentoring. Vzájemné hospitační návštěvy pracovníků jednotlivých typů škol 

mezi sebou. 

Vzájemné informování, poradenství, sdílení zkušeností. Tvorba materiálů, konzultace. 

Veřejné projednávání. Obeznámení široké veřejnosti s projektem, otevřené diskuze. 

 

Setkání pracovních skupin 

Dotazníková šetření -  budou průběžně zasílána a vyhodnocována (alternativní metody 

výuky ve školství, inkluzívní model vzdělávání, rozvoj individuálního potenciálu jednotlivých 

žáků apod.) 

Tvůrčí akce dětí/žáků – formou soutěží, prezentace škol 

 

 

AKČNÍ PLÁN – 2017 

 

1/2017 

Tematický workshop – Přechod mezi ZŠ a MŠ (cca 25 účastníků) 

- Ukázky dobré praxe, sdílení názorů a zkušeností 

- Workshop vhodný pro učitelé MŠ a ZŠ 

- 17. 1. 2017 od 14:00, ZŠ Dolní Studénky 

 

Tvůrčí/fotografická soutěž pro děti MŠ a ZŠ  

- Deadline dodání/zaslání do 17. 2. 2017 

- Obrázková soutěž - MŠ – Co si děti slibují od ZŠ 

   ZŠ – Co by žáci ve škole změnili 

- Fotosoutěž – Téma: Náš region. 

 

2/2017 

Workshop2 – Přednáška pro 8. ročníky ZŠ – Komunikace s trhem práce 

- Prezentace zajímavých lidí z oblasti ruční (řemeslné) výroby 

- 14. 2. 2017 od 13:00, divadlo Šumperk (kapacita 350 lidí) 

 

 



 
 

 

Zájmové vzdělávání – Florbal Libina 

- 24. 2. 2017  

 

3/2017 

Setkání pracovních skupin 

- tvorba konkrétních aktivit k jednotlivým cílům (viz 2. část z listopadu) 

 

Jednání řídícího výboru 

-  aktualizace SR MAP – kompletní analytická část, úvod a manažerský souhrn MAP, 

 také implementační část (organizační struktura realizačního týmu, aktivity a činnosti 

 realizačního týmu - schvaluje ŘV),  

-  aktualizace Strategického rámce MAP, 

- schválení ročního plánu případně dohody o  spolupráci, komunikační strategie, 

 případně aktualizovaného akčního plánu. 

 

4/2017 

Soutěž pro žáky 9. třídy, tvorba videí a fotokoláží na téma „Proč chodíme do školy aneb 

co nám škola ne/dala“ – vítězná videa budou umístěna na www stránkách MASky v květnu 

(výhra pro celou třídu: celodenní exkurze Dlouhé Stráně, případně jiné místo v ORP 

Šumperk) – vyhodnocení 31. 5. 2017. 

 

Tematický Workshop 2 – Matematická a jazyková gramotnost (cca 25 účastníků) 

- Hejný, CLIL, kritické čtení, čtenářské dílny … alternativní metody  

- Rozvoj a podpora nadaných dětí x začlenění dětí se specifickými poruchami učení 

- 20. 4. 2017, ZŠ Šumavská 21, Šumperk 

 

Duben = Měsíc bezpečnosti  

-  ve spolupráci s Dopravní policií města Šumperk. Pro děti bude vytvořen celodenní 

 program o bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. 

-  datum a místo konaní budou upřesněny. Akce otevřená školám i široké veřejnosti. 

 

Veřejné projednávání – Strategie regionálního školství „MAP vzdělávání ORP Šumperk“ 



 
 

 

 

5/2017 

Aktivita uvnitř školy: Program „Smyslové vnímání přírody dětí MŠ/ZŠ“ – zacíleno na 

hydrobiologii v terénu pro žáky ZŠ a MŠ. (lektoři z PřF UP) 

 

6/2017 

Tematický Workshop3 (pracovní seminář)  

-  přírodní vědy – Program „Smyslové vnímání přírody“ – zacíleno na hydrobiologii 

 v terénu – pro učitele přírodních věd (dvoudenní akce) (cca 30 účastníků). 

-  Odborní lektoři z Přírodovědecké fakulty, Univerzity Palackého v Olomouci:  

   RNDr. Vladimír Uvíra, Dr. 

   RNDr. Petr Hekera, Ph.D.  

-  8. – 9. 6. 2017, SEV Švagrov  

 

Jednání řídícího výboru 

-  schválení průběžné evaluační zprávy (případně v srpnu), schválení dalších hotových 

 částí MAPu (aktualizace ročního plánu, návrh plánu vzdělávacích aktivit – budování 

 znalostních kapacit, tj. konkrétních cílů a předmětu vzdělávání s vazbou na 

 oblast/opatření MAP, cílová skupina a předpokládaný rozsah vzdělávání; schválení 

 hotové části akční plánování - aktivity) 

 

Komunitní veřejné projednání – Obeznámení s MAPem – Workshop  

 

8/2017 

Jednání řídícího výboru ORP Šumperk 

–  schválení částí MAPu, které se nestihly schválit v červnu 

 

9/2017 

Tematický workshop – Finanční gramotnost do škol 

 

 

 



 
 

 

 

10/2017 

Workshop4 - Setkání vedoucích pracovníků ZŠ a MŠ, včetně zřizovatelů – celkem cca 30 

účastníků. Exkurze za příklady dobré praxe - jižní Morava. 

- 18. 5. – 19. 5. 2017 

- Lesní školky, …  

 

Hospitace – vzájemné hospitace a mentoring mezi zapojenými školami (10 hospitací) 

 

Jednání řídícího výboru 

-  19. 10. 2017 od 15:00 hod.  

- hrubá verze kompletního MAPu k projednání a připomínkování 

 

11/2017 

Tematický workshop – Spolupráce mezi školami 

 


