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Roční akční plán vzdělávání 2021
Cíl
Aktivita
Aktivity
projektu
Popis aktivity

Zvýšení počtu efektivních aktivit spolupráce mezi učiteli ZŠ a MŠ a
rodiči dětí a žáků
A2. 1. 1 Spolupráce rodiny a školy
Vzdělávací akce a workshopy pro pedagogické pracovníky a pro
rodiče, spolupráce škol a rodiny s dalšími organizace
• Vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky:
• Rodič-učitel, spolu nebo proti sobě (podzim 2021, Dr. Lidmila
Pekařová),
• Kulatý sůl s OSPOD pro rodiče a pedagogické pracovníky (rok
2021).
•
•
•

Vzdělávací akce pro rodiče:
Školní připravenost před vstupem do školy (jaro 2021, SPC
Náchod),
Vývoj dětské řeči (jaro 2021, SPC Náchod).

Realizace seminářů a workshopů pro pedagogické
pracovníky a rodiče k metodám komunikace s rodiči a
naopak:
• Komunikace pro učitele (jaro 2021, PhDr. David Čáp, Ph.D.),
• Komunikace rodičů a školy (jaro 2021, PhDr. David Čáp, Ph.D.),
• Workshop v tématu komunikace a inkluzivního vzdělávání
(podzim 2021, Mgr. Michal Dubec).
20 000 Kč – Rodič-učitel, spolu nebo proti sobě (podzim 2020, Dr.
Lidmila Pekařová),
7 000 Kč – Workshop v tématu komunikace a inkluzivního vzdělávání
(podzim 2021, Mgr. Michal Dubec),
4 000 Kč – Kulatý sůl s OSPOD pro rodiče a pedagogické pracovníky
(rok 2021).
DPP – vzdělávací akce s pracovníky SPC Náchod.
Vzdělávací akce s PhDr. Davidem Čápem, Ph.D. jsou cyklicky opakující se
akce – cena semináře je vždy za 2 pořádané akce.
•

Finanční
náklady

Poznámky

Cíl
Aktivita
Aktivity
projektu
Popis aktivity

Zvýšení počtu společných aktivit škol
A2. 2. 1 Komunikační platforma pro školy a školky
Rozesílka e-mailů, pracovní skupiny, vzdělávací akce, webová
platforma
• Spolupráce s místními médii (prezentace implementačních aktivit
a výstupů MAP) minimálně 4x rok,
• zasílání pravidelného newsletteru členům MAS Broumovsko, z. s.
1x/měsíc,
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aktualizace a zveřejňování zajímavých odkazů ze světa
vzdělávání na sociálních sítích projektu cca1x/týdně,
• zavedení a ověření vhodných pravidelných i jednorázových
komunikačních kanálů mezi pedagogickými pracovníky a rodiči a
veřejností,
• výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách,
pomůckách a postupech v rámci povinných pracovních skupin
(pro rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti, pracovní
skupina pro rovné příležitosti a pracovní skupina pro
financování),
• setkávání pracovních skupin 4x/rok,
• podpora odborníka na danou problematiku v pracovních
skupinách 2x/rok,
• neformální setkání členů pracovních skupin s dalšími aktéry ve
vzdělávání.
25 000 Kč– odborné a lektorské zajištění pracovních skupin (RNDr.
Marie Kupčáková, Ph.D. – pracovní skupina pro matematickou
gramotnost, Mgr. et Bc. Jana Stejskalová – pracovní skupiny pro
čtenářskou gramotnost, Mgr. Michal Tačík– pracovní skupina pro rovné
příležitosti),
DPP – Mgr. Květoslava Golová,
DPP – Mgr. Helena Sekelská,
DPP – Mgr. Stanislav Kujal.
facebooková a instagramová stránka projektu MAP, prezentace aktivit
v rámci MAP II v místních médiích a rozhlase, webové stránky
www.mas.broumovsko.cz. Prezentace aktivit projektu je také v místních
zpravodajích v Broumově, Teplicích nad Metují a Meziměstí.
•

Finanční
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Poznámky
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Finanční
náklady

Zvýšení počtu společných aktivit škol
A2. 2. 2 Mentoring, koučink, supervize na Broumovsku
Koučink pro vedoucí pracovníky škol, mentoring pro nové a
začínající pedagogické pracovníky, navazující setkání podpořená
koučem, mentorem
• individuální mentorská podpora novým a začínajícím
pedagogům cca 1x za měsíc (dle individuální domluvy mentora
s pedagogickým pracovníkem),
• průběžný reflektivní workshop (proběhl 10. 12. 2020)
• závěrečný reflektivní workshop (prosinec 2021),
• reflektivní setkání vedoucích pracovníků škol podpořených
koučem (rok 2020 nebo 2021).
22 000 Kč – závěrečný workshop mentoring,
129 000 Kč – podpora mentora závazně přihlášeným pedagogickým
pracovníkům (7 učitelů z MŠ a ZŠ),
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Poznámky
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Finanční
náklady

Poznámky

Cíl
Aktivita

10 000 Kč – reflektivní setkání vedoucích pracovníků škol podpořených
koučem (rok 2021).
Koučink – Koučink ateliér (Mgr. Kamila Petrovská a Mgr. Jan Froněk,
Ph.D.)
Mentoring – JOB – spolek pro inovace (Mgr. et Bc. Jana Stejskalová,
Mgr. Kateřina Mikšovská, Mgr. Tomáš Komárek).
Koučink byl naplánován na školní rok 2019/2020 s tím, že v červnu 2020
proběhne závěrečný reflektivní workshop, nastala změna kvůli
nouzovému stavu a aktivita byla prodloužena do konce projektu – rok
2021.

Zvýšení počtu aktivit zaměřených na kariérové poradenství
A2. 3. 1 Kompetence pro trh práce
Představení zaměstnavatelů v regionu – den otevřených dveří
v místních firmách
• Den otevřených dveří cca 1x/6 měsíců (květen 2021 a listopad
2021),
• rozšíření seznamu zapojených firem,
• vytvoření nebo aktualizace již vytvořených pracovních listů
reflektující činnost ve firmě,
• aktualizace brožury Kariérové poradenství na Broumovsku o
nově zapojené firmy/subjekty,
• vzdělávací akce pro rodiče, pedagogy na podporu kariérového
poradenství.
35 000 Kč – tvorba pracovních listů pro nově zapojené místní firmy +
DPP pro pracovníky zapojených firem v rámci Dne otevřených dveří,
5 000 Kč – občerstvení pro děti a žáky,
5 000 Kč – aktualizace brožury Kariérové poradenství na Broumovsku.
V současné chvíli jsou zapojeni:
Farma Wenet
Ekofarma Bošina
Dům dětí a mládeže Ulita Broumov
Technické služby města Broumova
Pragokovo s. r. o.
Sbor dobrovolných hasičů Broumov
Městská knihovna v Broumově
Workshop ke kariérovému poradenství dle zájmu cílových skupin
(možnost spolupráce s ASPEKT)

Zvýšení kvality vzdělávání pedagogických a nepedagogických
pracovníků v oblasti vzdělávání
A3. 2. 1 Vzdělávací aktivity pořádané v rámci MAP
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Organizace vzdělávacích akcí, workshopů pořádaných MAS
Broumovsko+, z. s. dle aktuálních potřeb území
• Vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky:
• Kurz první pomoci pro pedagogické pracovníky (jaro 2021,
EDUMED)
• Workshop v tématu tvořivé geometrie pomocí modelíny (jaro
2021, termín dle domluvy, RNDr. Marie Kupčáková, Ph.D.)
• Hodnocení a sebehodnocení žáků v dnešní škole (jaro 2021,
Mgr. Lenka Ondráčková, EDUPRAXE s.r.o.),
• Den gramotnost pro předškoláky v Teplicích nad Metují III
(květen 2021),
• Učit se učit, myslet a žít IV (leden 2021, Mgr. Petra Dočkalová),
• Den gramotnosti pro předškoláky v Teplicích nad Metují IV (září
2021, Mgr. Šárka Vacková, Mgr. Radim Války, Mgr. Petra
Dočkalová, Věra Proková, Martin Slavík),
• Čtenářské lekce (léto 2021, termín dle domluvy, Mgr. et Bc. Jana
Stejskalová, Mgr. Monika Slavíková),
• Učit se učit, myslet a žít V. (březen 2021, Mgr. Petra Dočkalová),
• Workshop v tématu inkluzivního vzdělávání (podzim 2021, Mgr.
Lenka Ondráčková, EDUPRAXE s.r.o.),
• Kulatý stůl s OSPOD pro rodiče a pedagogické pracovníky (rok
2021) - dle zájmu cílových skupin
4 000 Kč – Kurz první pomoci pro pedagogické pracovníky (jaro 2021,
EDUMED),
5 600 Kč – Workshop v tématu tvořivé geometrie (jaro 2021, termín dle
domluvy, RNDr. Marie Kupčáková, Ph.D.),
3 000 Kč – Čtenářské lekce (léto 2021, termín dle domluvy, Mgr. et Bc.
Jana Stejskalová, Mgr. Monika Slavíková),
12 000 Kč – Hodnocení a sebehodnocení žáků v dnešní škole (jaro 2021,
Mgr. Lenka Ondráčková, EDUPRAXE s.r.o.),
4 000 Kč – Den gramotnost pro předškoláky v Teplicích nad Metují III a
IV (květen 2021 a září 2021, Mgr. Šárka Vacková, Mgr. Radim Války, Mgr.
Petra Dočkalová, Věra Proková, Martin Slavík),
5 000 Kč – Učit se učit, myslet a žít IV (leden 2021, Mgr. Petra
Dočkalová),
5 000 Kč – Učit se učit, myslet a žít V. (březen 2021, Mgr. Petra
Dočkalová),
12 000 Kč – Workshop v tématu inkluzivního vzdělávání (podzim 2021,
Mgr. Lenka Ondráčková, EDUPRAXE s.r.o.),
4 000 Kč – Kulatý sůl s OSPOD pro rodiče a pedagogické pracovníky
(rok 2021).
DPP – vzdělávací akce s pracovníky SPC Náchod,
DPP – lektoři Dne gramotnosti pro předškoláky v Teplicích nad Metují.
Z důvodu velkého zájmu účastníků se bude znovu 2x ročně opakovat
seminářee- s Mgr. Petrou Dočkalovou v tématu FIE.
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Další z cyklicky se opakujících akcí je Den gramotnosti pro předškoláky
v Teplicích nad Metují.
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Zvýšení počtu společných aktivit neformálního a zájmového
vzdělávání a formálního vzdělávání
A5. 1. 1 Pracovní listy podporující spolupráci formálního a
neformálního vzdělávání
Tvorba pracovních listů pro Farmu Wenet, pracovní listy do hodin
hudební výchovy
• Zapojení hudebníka do hodin hudební výchovy: muzikoterapie,
rytmus, písničky z broumovského dolíku, cikánská hudba,
hlasová výchova hravě, pohádka Boudo, budko, předcházíme
poruchám učení s písničkami a hudebními hrami,
• pracovní listy do hodin hudební výchovy na základě výstupů
z jednotlivých workshopů se zapojenými hudebníky,
• pracovní listy pro Farmu Wenet.
DPP – zapojení hudebníci (Mgr. Eva Kroupová, Bc. Aleš Fuchs, Stanislava
Sejkorová, Bronislava Kuchtová),
10 000 Kč– výstupy ze zapojení hudebníka do hodin hudební výchovy
5 000 Kč – pracovní listy pro Farmu Wenet
Hudebně-dramatický projekt realizuje Mgr. Eva Kroupová, ke které se
od září 2019 připojili další hudebníci:
muzikoterapie – setkání v kruhu – Bc. Aleš Fuchs,
rytmus – Mgr. Eva Kroupová/Bc. Aleš Fuchs,
písničky z broumovského dolíku – Mgr. Eva Kroupová,
Lavutara – cikánská hudba – Mgr. Eva Kroupová,
malí kuchaři – Stanislava Sejkorová,
pohádka Boudo, budko – Stanislava Sejkorová,
hlasová výchova hravě – Bronislava Kuchtová,
předcházíme poruchám učení s písničkami a hudebními hrami –
Bronislava Kuchtová.
Pracovní listy pro potřeby Hv budou vytvořeny na základě výstupů
z jednotlivých hodin Hv a návrhů ze stran pedagogických pracovníků
MŠ a ZŠ.
Do aktivity je zapojeno 12 škol.

Zvýšení počtu společných aktivit neformálního a zájmového
vzdělávání a formálního vzdělávání
A5. 1. 2 Zlepšení spolupráce neformálního a zájmového vzdělávání
Mapování a síťování neformálního a zájmového vzdělávání
•

Aktualizace Edumapy Broumovsko (jaro/podzim 2021),
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aktualizace brožury Kam se podívat se třídou (rozšíření o firmy
zapojené do jarního/podzimního Dne otevřených dveří
v místních firmách v rámci kariérového poradenství).
5 000 Kč – aktualizace brožury Kam se podívat se třídou
Brožura nebyla dosud aktualizována.
Aplikace Edumapa jako projekt již skončila, bude nahrazena novou
aplikací – pro potřeby území ORP Broumov bude i nadále využívána a
aktualizována 2x ročně. Prozatím nebylo sděleno, která aplikace bude
pokračovat v rámci Edumapy.
•
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náklady
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Zvýšení počtu společných aktivit neformálního a zájmového
vzdělávání a formálního vzdělávání
A5. 1. 3 Rozvoj čtenářství – spolupráce knihoven, muzea a škol
Vytvoření pracovních listů a lekcí pro knihovny a muzeum, zapojení
knihovníků do společných vzdělávacích akcí s učiteli, rodiči, dětmi a
žáky, workshopy v knihovnách
• Vzdělávací akce pro rodiče:
• Chceme, aby děti četly III a IV. (jaro/podzim 2021, Městská
knihovna v Broumově),
• Vzdělávací akce pro žáky a děti
• 3x workshopy pro MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ (jaro/podzim 2021)
v Muzeu Broumovska na základě expozice v Muzeu Broumovska
• autorské čtení pro MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ v Městské knihovně
v Broumově (jaro/podzim 2021),
• čtenářské bingo – výstup z pracovní skupiny pro čtenářskou
gramotnost, realizace losování soutěže v Městské knihovně
v Broumově a Meziměstí,
• Čtenářské lekce v ZŠ a MŠ,
• Vzdělávací akce pro pedagogy
• Ukázka čtenářské lekce pro pedagogy (spolupráce pedagoga a
knihovníka).
7 000 Kč – workshopy pro rodiče v Městské knihovně v Broumově (s
odborníky na oblast čtenářské gramotnosti a pregramotnosti),
15 000 Kč – autorské čtení vybraných autorů v Městské knihovně
v Broumově,
5 000 Kč – workshopy v Muzeu Broumovska,
8 000 Kč – čtenářské bingo – hlavní cena pro třidu v rámci aktivity.

Poznámky

Datum a podpis:

