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ŠKOLNÍ AKČNÍ PLÁN A VIZE ŠKOLY 

Proč má škola mít VIZI? A k čemu je Školní akční plán? 

Vyplatí se společně plánovat rozvoj obce, rozvoj regionu, rozvoj jakékoli činnosti, rozvoj vzdělávání v MAP ale 

nejvíce se vyplatí plánovat rozvoj školy. A zkušení tvrdí, že vizi školy a dobrou strategii, jak k ní dojít, tedy Školní 

akční plán, nezískáte hned. Kroky musí jít postupně, v krocích se každý člen týmu může přidat, může se o Vaší 

škole dozvědět jako její soused nebo rodič dětí. Pak Vize, plán rozvoje, nebo jakkoli se to právě u Vás bude 

jmenovat, může být společným místem komunikace, společným základem práce a společným můstkem pro osobní 

rozvoj členů pedagogického týmu a atmosféru spolupráce v celé škole a jejím vztahům s komunitou. 

Čeho chceme dosáhnout? 

 V první řadě budeme spolupracovat s platformou zástupců z každé školy na sběru potřeb škol, který je 

základní činností MAP a bude podkladem v dalším postupu. 

 Existuje sedm schodů úrovně školního akčního plánování. Od žádného až po s komunitou sdílené vize 

školy tvořené celý týmem a která je podnětným odrazem ke komunikaci o dlouhodobém měřítku rozvoje 

školy i jednotlivých pedagogů. Rádi bychom umožnili každé škole se v úrovni posunout o schod výše a 

vnesli proces strategického plánování do dalších škol.  

 Chceme poskytnout podporu vedení škol a pedagogům k poznání a uplatnění, jak lépe a „živě“ potřeby 

školy a žáků propojovat ve školním akčním plánování a vizi školy. 

Jaký máme plán 

 

Koho hledáme? 

 Ředitele a pedagogické týmy se 
zájmem o metody plánování 

 Ředitele a školy se zájmem o pokrok 
v plánování rozvoje a vize školy 

Kdy se to bude dít? 

Sběr potřeb školy, který je v MAP povinností, bude 
probíhat třikrát: v březnu 2019, v říjnu 2020 a 2021. 

Podpora škol, které se přihlásí, bude probíhat do 
konce roku 2021. 

Kolik to bude stát?  

Skoro nic. Jen to nejdražší - váš čas.  
 

Sběr potřeb škol

• Práce zástupců škol a 
týmu MAP na sběru a 
vyhodnocení

• Diskuse pracovních 
skupin MAP nad 
výsledky

Zkušenosti v VIZÍ škol a 
školním akčním plánem

• Semináře a ukázky 
zukušeností s vizí

• 2 minikonference pro 
sdílení zkušeností s 
postupem nebo stavem 
plánování ve škole

• 2 minikonference o 
sběru potřeb škol a 
dobrých zkušenostech s 
prací s potřebami v týmu 
a komunitě

Podpora ve školním 
akčním plánování

• Podpora dokumenty a 
vzory

• Facilitace a medaice 
setkání k plánování ve 
škole

• Podpora schopností 
zástupců škol v 
organiazci vize školy

• Podpora fializace 
dokumentů
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VÝCHOVA K TVOŘIVOSTI, 
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Místní akční plánování rozvoje vzdělávání na Rychnovsku 

Kontaktujte nás: jana@sdruzenisplav.cz   777 309 803  
 

Výchova k tvořivosti, podnikavosti, iniciativě 

Provazování vzdělávání s životem po škole 

Co to vlastně celé je? 
Provazování vzdělávání s životem po škole pomůže rozvíjet připravenost žáků ZŠ (MŠ) na výběr studijního oboru a 

povolání, rozšíří informační vybavenost pedagogů pro vedení žáků v přípravě na budoucí povolání a pomůže zajistit na 

Rychnovsku provázanost základního a středního vzdělávání s nabídkou pracovních míst s co největší variabilitou. Naučíme 

děti více přemýšlet o své budoucnosti a uplatnění v životě. 

Čeho chceme dosáhnout? 

 Shromáždit a předvést zkušenosti, témata, zajímavosti a metody k dispozici všem. 

 Představit žákům různé alternativy vzdělávání a pracovního uplatnění. 

 Přispět v regionu k rozšíření nabídky oborů studijních i pracovních. 

 Přinést do škol v území nové metody a dobré zkušenosti práce s moderními technologiemi. 

Jaký máme plán 

Koho hledáme? 

 Školy, které chtějí sdílet odborné učebny. 

 Rodiče, kteří mají zájem spolu s dětmi 
besedovat o svém zaměstnání 

 Odborníky a místní zaměstnavatele, kteří 
nabídnou žákům možnost nahlédnout do 
problematiky dané profese. 

Kdy se to bude dít? 

Na jaře 2019 – květen 2021 (nejdříve květen/červen 
2019 a září/říjen 2019) 

Kolik to bude stát?  

Skoro nic. Jen váš čas. 
@ 

Zjištovat možnosti o vzájemném využívání 
odborných učeben Setkání učitelů(ředitelů) ZŠ, SŠ regionu

Učit žáky pracovat  pod lektorským vedením   s 
moderními technologiemi

Sdílení odborně vybavených učeben (biologie, 
fyziky, chemie), lektorské vedení výuky

Seznámit  žáky se studijními a pracovními obory 
v regionu

Exkurze do vybraných firem a  besedy o rozvoji profesí z 
oblasti strojírenství, zemědělství, potravinářství, řemesel, 

zdravotnictví a dalších

Cyklus besed žákůs představiteli různých 
profesí /MŠ, 1.st.ZŠ/
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Místní akční plánování rozvoje vzdělávání na Rychnovsku 

Kontaktujte nás: jana@sdruzenisplav.cz    777 309 803  
 

Podnikatelská akademie 

Co to vlastně celé je? 
Podnikatelská akademie rozvíjí v žácích ZŠ samostatnost a podnikavost, zvyšuje připravenost žáků na uplatnění 

v profesním životě teoreticky i prakticky a zvyšuje informační vybavenost pedagogů ZŠ a neformálního vzdělávání pro 

vedení žáků v přípravě na budoucí povolání. Naučíme děti lépe se orientovat v základních pojmech pro budoucí 

podnikatelskou činnost. 

Čeho chceme dosáhnout? 

 Shromáždit a předvést zkušenosti, témata, zajímavosti a metody k dispozici všem. 

 Zvýšit povědomí žáků ZŠ o podmínkách samostatného podnikání v ČR. 

 Zvýšit prestiž iniciativnosti, samostatnosti, úspěchu. 

 Umožnit žákům a pedagogům účast na regionálních veletrzích fiktivních firem (FF) a následné 

zapojování do modulu FF. 

Jaký máme plán 

Koho hledáme? 

 Školy, které se chtějí zapojit. 

 Odborné lektory, kteří umí vysvětlit 
podnikatelskou problematiku žákům 
ZŠ. 

 Odborníky a místní zaměstnavatele, 
kteří nabídnou žákům nahlédnout 
do problematiky podnikání. 

Kdy se to bude dít? 

 Podzim 2019 - 2021 

 

Kolik to bude stát?  

Skoro nic. Jen váš čas. 

@ 

Zvýšit znalosti žáků i 
pedagogů  potřebné k 
zahájení podnikatelské 

činnosti 

Cykly přednášek a besed pod 
vedením odborných lektorů

Naučit žáky vymyslet, vysvětlit a zahájit 
svůj podnikatelský záměr a nabízet 

úspěšné nápady a cesty k nim
4 setkání řešitelských týmů

Umožnit  návštěvu veletrhů FF, 
přípravu na přihlášení do modulu 

FF
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Místní akční plánování rozvoje vzdělávání na Rychnovsku 

Kontaktujte nás: jana@sdruzenisplav.cz   777 309 803  
 

Projektové dny v zahradě - laboratoř iniciativy 

Co to vlastně celé je? 
Projektové dny v zahradě zlepší schopnosti dětí a mládeže ke spolupráci v zájmovém i pracovním kolektivu. Vyzkouší si 

vytvořit pracovní skupiny, formulovat a rozdělit úkoly pro dosažení cíle. Naučíme děti spolupracovat při plnění 

praktických úkolů.  

Čeho chceme dosáhnout 

 Shromáždit a předvést zkušenosti, témata, zajímavosti a metody k dispozici všem. 

 Vytvořit užitečné a zajímavé programy pro rozvíjení iniciativy a koncepčního myšlení dětí a mládeže. 

 Přinést do škol v území nové nápady, manuální aktivity, zručnost, iniciativu, zážitky. 

 Zvýšit spolupráci a sounáležitost třídních kolektivů, přinést příležitost k uplatnění a úspěchu každého 

žáka. 

 

Jaký máme plán 

Koho hledáme? 

 Školy, pedagogy a děti, kteří chtějí 
spolupracovat, zapojit se do aktivity 

  Dobré lektory se zkušenostmi 

Kdy se to bude dít? 

Na jaře 2019 – květen 2021 (nejdříve květen/červen 
2019 a září/říjen 2019) 

 

Kolik to bude stát?  

Skoro nic. Jen váš čas. 
@ 

Pro ZŠ Zahrada jako model firmy
Vytvoření  pracovních skupin, 

dohodnutí postupů, konzultace 
nápadů s lektorem,vyhodnocení

Půldenní zážitkové programy 
v komunitní zahradě v 

Doudlebách n/O.

Pro  MŠ
Zahrada jako neznámé divoké 

území
Plnění drobných úkolů pro 
dosažení společného cíle

Půldenní zážitkové 
programy v komunitní 

zahradě v Doudlebách n/O.
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Místní akční plánování rozvoje vzdělávání na Rychnovsku 

Kontaktujte nás: jana@sdruzenisplav.cz   777 309 803  
 

Regionální soutěž k posílení identity 

Co to vlastně celé je? 
Regionální soutěž má přispět zábavnou formou k posílení vztahu žáků k obci a regionu, kde žijí. Má informačně vybavit 

pedagogy formálního a neformálního vzdělávání k využívání místních reálií ve výuce, vyzkoušet náměty a získat zkušenosti 

pro opakování. Podpoříme u žáků regionální identitu a kulturní povědomí. 

Čeho chceme dosáhnout? 

 Založit tradici vědomostní soutěže vztahující se k Rychnovsku. 

 Propojit u žáků znalosti o regionu s hlubším poznáním souvislostí, zlepšit vztah žáků i pedagogů 

k místu, kde žijí. 

 Vytvořit soubor vzdělávacích her pro všechny věkové kategorie dětí, pedagogů i veřejnosti. 

Jaký máme plán 

 

Koho hledáme? 

 Školy, pedagogy a děti, kteří chtějí 
soutěžit a lépe poznat svůj region 

  Dobré lektory se zkušenostmi 

Kdy se to bude dít? 

Na jaře 2019 – květen 2021 

 

Kolik to bude stát?  

Skoro nic. Jen váš čas. 

@ 

Pro ZŠ II.st.

Znalostní olympiáda v různých 
oborech - zeměpis, příroda, dějiny, 

kultura, sport,  vztahujících se k 
Rychnovsku

Setkání soutěžních týmů, 
jednokolová soutěž

Vyhodnocení a besedy týmů s 
experty

Pro MŠ a I.st. ZŠ
Soubor naučných her vztahujících se k 

regionu
Hry školních týmů i jednotlivců, vedení týmů 

pedagogy

mailto:jana@sdruzenisplav.cz
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Místní akční plánování rozvoje vzdělávání na Rychnovsku  

Kontaktujte nás: petrk@sdruzenisplav.cz, 739 257 170  
 

Místně zakotvené učení v praxi škol na Rychnovsku 

Co to vlastně celé je? 
Místně zakotvené učení (MZU) napříč předměty nejen ukotví učení k místu a regionu, ale pomůže rozvíjet metody a je 

příležitostí ke sdílení rozvoje pedagogické práce. Rozvineme také kontakty mezi třídami napříč regionem. Pomůžeme 

výměně zkušeností a možná tak nastartujeme další spolupráci. Seznámíme se také s dobrými příklady odjinud a ty nás 

mohou posunout k lepšímu využití místa nebo obce, kde žijeme k obohacení výuky v základní škole. Naučíme se učit děti 

více myslet o světě kolem sebe a na něm se učit porozumět tomu vzdálenějšímu. A poznáme odborníky, kteří se nám 

budou ještě hodit. 

Čeho chceme dosáhnout? 

 Přinést do škol v území nové metody a dobré zkušenosti s nejrůznějšími formami učení o místě, učení 

v místě a učení pro místo. 

 Přinést spolupráci mezi třídami a výměnu zkušeností mezi učiteli v provázání výuky s místem. 

 Shromáždit a předvést zkušenosti, témata, zajímavosti a metody k dispozici všem. 

Jaký máme plán 

Koho hledáme? 

 Učitele zvědavé na metody a 
zkušenosti 

 Třídy, které se zapojí do školních 
projektů 

 Odborníky, učitele nebo znalce a 
nadšence, kteří znají obec, místo 
nebo region a mají nápady 

Kdy se to bude dít? 

Semináře začnou na jaře 2019. 

Třídy s jejich učitelem ve dvou vlnách vždy v dubnu 
(2019 a 2020), aby mohli v září začít s projektem. 

Kolik to bude stát?  

Skoro nic. Jen to nejdražší - váš čas. Pro školu i 
osoby tedy zdarma. 

@ 

Seznámení s 
MZU

5 metodických 
a motivačních otevřených 

seminářů v území

cyklus 14 setkání 
s regionálními osobnostmi 

a odborníky na MZU

Témata pro 
MZU

mapování témat a 
specifik Orlických hor

shromáždění a příprava pro 
výuku - databáze a skupina 

zájemců

Školní projekty 
zakotvené v 

místním učení

příprava 
školních tříd a 

témat

podpora jejich práce 
semináři a 
odborníky

2 moderované 
workshopy ke 

sdílení

Šíření metod a 
úspěchů v 

regionu

3 minikonference s představením 
projektů a novinkami

soutěže třídních 
týmů ve znalosti 

regionu
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Místní akční plánování rozvoje vzdělávání na Rychnovsku  

Kontaktujte nás: map@sdruzenisplav.cz, 777 309 803     
 

Naši hrdinové a naše tradice  

v posilování regionální identity 

Co to vlastně celé je? 

Dětem a mládeži chybí pozitivní vzory a informace o místních osobnostech. Pokud existují, vztahují se 
především k historickým osobnostem a událostem. Přitom představování soudobých vzorů a upozorňování 
na úspěchy, hrdinství, nezištnou pomoc a další pozitivní činy našich vrstevníků jsou velmi důležité. 
Souborem aktivit nabídneme veřejnosti, učitelům a žákům možnost seznámit se osobnostmi a pochopit 
tradice Rychnovska. Zpracované materiály budou poskytnuty školám a dalším zájemcům v regionu. 

Čeho chceme dosáhnout? 

 Zvýšit regionální povědomí obyvatel Rychnovska a posílit jejich pocit sounáležitosti s místem.  

 Prohloubit informační vybavenost pedagogů MŠ, ZŠ a neformálního vzdělávání a motivovat děti a žáky 

k poznávání místních soudobých reálií, zvyků a tradic.  

 Zmapovat výskyt historicky tradičních akcí v obcích regionu a lektorsky je podpořit.  

Jaký máme plán a témata? 

 

Koho hledáme? 

 Lidi, kteří chtějí poznávat region a 
prohlubovat chápání souvislostí. 

 Lidi, kteří znají historii a tradice 
Rychnovska a chtějí se o své znalosti 
podělit. 

 Osobnosti současné i historické, které 
přispěly k věhlasu Rychnovska. 

Kdy se to bude dít? 

 Jaro 2019 – zima 2021  

Kolik to bude stát?  

Zdarma

 

Osobnosti 
regionu

Cyklus 12 besed 
o osobnostech 

regionu

Filmové 
medailony o 
osobnostech

Tradiční akce 
v regionu

Vytipování 
zajímavých 

tradičních akcí 

Obohacení o 
přednášky

Tradice v 
regionu

Sběr znalostí o 
místních 
tradicích

Vydání brožury 
pro školy 

mailto:map@sdruzenisplav.cz
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Místní akční plánování rozvoje vzdělávání na Rychnovsku  

Kontaktujte nás: petrk@sdruzenisplav.cz, 739 257 170  
 

OTEVŘENÁ ATMOSFÉRA ŠKOLY 

O co vlastně jde? 
Otevřená atmosféra školy je především pojem s velmi širokým významem. Tvoří ji osobnosti, pravidla, metody práce, způsoby 

komunikace, vztahy a výchova a vzdělávání žáků. Naší aktivitou zkoušíme přinést těm, kteří to ocení, hlubší náhled do některých 

témat, díky získaným informacím příležitosti jej posunout, rozvinout v nich místní spolupráci, ukázat dobré zkušenosti se 

zlepšováním klimatu školy a zlepšit vzdělávání k demokratické kultuře a otevřenosti školy. Je těžké hledat v časových a finančních 

možnostech škol, proto přinášíme zdroje a možnosti zvenku a zároveň do našeho regionu. 

Čeho chceme dosáhnout? 

 Zvýšit pozitivní a reflektující klima v základních školách s důrazem na posílení otevřenosti škol vůči žákům a 

jejich rodičům 

 Posílit meziškolní spolupráci na úrovni žáků  

 Podpořit sebevědomí žáků v rozhodování a víře v demokracii 

Jaký máme plán 

 

 

 

Koho hledáme? 

 Učitele, ředitele a žáky, které oslovují semináře v jejich škole 

 Školy s žákovskou samosprávou (parlament, rada, nebo jiný název) nebo chutí ji rozvíjet 

 Pedagogy nebo žáky SŠ, které zajímají dobré zkušenosti z jiných škol, krajů 

 Koordinátory žákovských samospráv – stávající i potenciální 

 Místa, kde se budou akce konat – u Vás ve škole 

Kolik to bude stát?  

Skoro nic. Jen to nejdražší - váš čas. Tedy pro školu i vás zdarma. 

 

1. kultura školy a její propojenost s vizí

2. měření klimatu – nástroje

3. úspěšně vedené třídnické hodiny

4. prospěšnost zavedení individuálních 
třídních schůzek ve formě žák – rodič –
pedagog

5. potenciál školských rad

1. kultura školy a její propojenost s vizí

2. měření klimatu – nástroje

3. úspěšně vedené třídnické hodiny

4. prospěšnost zavedení individuálních 
třídních schůzek ve formě žák – rodič –
pedagog

5. potenciál školských rad

3 exkurze do škol budujících otevřenou 
atmosféru a respektující přístup k žákům 

(2019 - 2021)

7 pravidelných půlročních setkání 
žákovských samospráv

cyklus 3 tréninkových seminářů pro 
koordinátora žákovského parlamentu

2 obdobné cykly praktických seminářů k atmosféře školy 

2020 - 2021 

 

2019 - 2021 

 

Podpora demokracie ve školách 

mailto:petrk@sdruzenisplav.cz


Místní akční plánování rozvoje vzdělávání na Rychnovsku 

 

OTEVŘENÁ ATMOSFÉRA KOMUNITY A 
SPOLEČNOSTI 

KA 4.3.2. 

2019 - 2021 

Sdružení SPLAV, z. s. 

www.sdruzenisplav.cz/map 

www.facebook.com/MAPnaRychnovsku

http://www.sdruzenisplav.cz/map
http://www.facebook.com/MAPnaRychnovsku


Místní akční plánování rozvoje vzdělávání na Rychnovsku 

Kontaktujte nás: jana@sdruzenisplav.cz   777 309 803  
 

Otevřená atmosféra komunity a společnosti 

Co to vlastně celé je? 
Souborem aktivit chceme přispět k výchově dětí a žáků v sebevědomé, velkorysé a demokraticky smýšlející občany se 

zájmem o veřejné dění. Naučíme děti více přemýšlet o jejich budoucnosti a aktivně přistupovat k řešení veřejných problémů. 

Čeho chceme dosáhnout? 

 Povzbudit v žácích principy vzájemného dialogu, zodpovědnosti a solidarity.  

 Podpořit pochopení demokratických principů. 

 Přinést do školní výuky aktuální a ověřené informace, podnítit v dětech zájem o veřejné dění.  

 Zapojit žáky do besed a oslav důležitých historických událostí (vstup do EU, 30 let od pádu komunismu). 

Jaký máme plán 

 

 

 

Koho hledáme? 

 Školy, které chtějí u žáků podpořit 
pochopení demokratických procesů 

 Pracovníky organizací, kteří 
poskytnou potřebné informace 

Kdy se to bude dít? 

Na jaře 2019 – květen 2021 (nejdříve květen/červen 
2019 a září/říjen 2019) 

 

Kolik to bude stát?  

Skoro nic. Jen váš čas. 
@ 

BESEDY A EXKURZE 

státní správa

místní správa 

sociální služby

BESEDY  VE ŠKOLÁCH

dobrovolnické organizace

WORKSHOPY 

mediální výchova

metody kritického myšlení 

SIMULACE 

reálných politických událostí 
ve školách

BESEDY A EXKURZE     
zastoupení Evropské unie,  

Evropské komise, Pobytové 
středisko Kostelec n/Orl.

HAPPENINGY

výročí vstup do EU, pád 
komunismu

mailto:jana@sdruzenisplav.cz
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KOMPETENCE PRO VÝCHOVU A 
VZDĚLÁVÁNÍ SPECIFICKÝCH SKUPIN 

DĚTÍ A MLÁDEŽE 

KA 4.4.1 

2019 - 2021 

Sdružení SPLAV, z. s. 

www.sdruzenisplav.cz/map 

www.facebook.com/MAPnaRychnovsku  

http://www.sdruzenisplav.cz/map
http://www.facebook.com/MAPnaRychnovsku


Místní akční plánování rozvoje vzdělávání na Rychnovsku  

Kontaktujte nás: jana@sdruzenisplav.cz, 777 309 803  
 

Kompetence pro výchovu a vzdělávání specifických 

skupin dětí a mládeže 

Co to vlastně celé je? 
Smyslem této aktivity je poskytnout ucelený balík informací a praktické podpory konkrétním pracovníkům s dětmi a žáky se 

specifickými poruchami učení. Rovněž chceme napomoci k prohloubení spolupráce mezi pedagogem, asistentem, žákem a 

rodiči. A v neposlední řadě i poskytnout všem zúčastněným stranám příležitost k otevřenému sdílení zkušeností a nápadů. 

Čeho chceme dosáhnout? 

 Prohloubit spolupráci a komunikaci mezi pedagogem, asistentem a rodiči a prostřednictvím 
toho zlepšit úroveň vzdělávání dětí se specifickými poruchami učení.  

 Zlepšit povědomí o specifických poruchách učení dětí u pracovníků ve školách, rodičů i 
veřejnosti.  

 Zvýšit míru informovanosti, tolerance a přijetí inkluze ve vzdělávání dětí. 

 Propojit pracovníky ve školství, dát prostor ke sdílení a navázání kontaktů.  

Jaký máme plán? 

 Koho hledáme? 

 Učitele, asistenty pedagoga, školní 
asistenty 

 Ředitele stojící o zdokonalení svých 
pracovníků a žáků  

 Veřejnost se zájmem o tuto 
problematiku 

 Školu aktivně přistupující k inkluzi 

Kdy se to bude dít? 

Březen – květen 2019 – cyklus seminářů, 
opakovat se bude v roce 2020.  

Červen 2019 – červen 2021 – exkurze. 

Květen – prosinec 2019 – odborné přednášky, 
kulaté stoly. 

Kolik to bude stát?  

Váš čas a cesty na semináře. Vše ostatní je zdarma. 

Cyklus 
seminářů 

5 navazujících seminářů k prohloubení 
spolupráce pedagoga, asistenta pedagoga 

a rodičů 

odborný garant: Mgr. Kamila Barlow 

školní psycholožka; Pedagogicko-
psychologická poradna Ústí nad Orlicí

Odborné 
přednášky 

5 přednášek (ADHD, specifické poruchy 
učení, poruchy autistického spektra, lehké 

mentální postižení, žák - cizinec)

pro pedagogy, veřejnost

Exkurze 
do škol  

Návštěva školy zaměřené na inkluzivní 
přístup k žákům  (3x)

pro pedagogy

Kulaté 
stoly

2 kulaté stoly na aktuální téma - garance 
odborníků z pedagogicko-psychologických 

poraden, orgánů sociálně-právní ochrany dětí

pro pedagogy, veřejnost, NNO



Místní akční plánování rozvoje vzdělávání na Rychnovsku 

 

UMĚNÍ KOMUNIKACE V PROFESNÍM A 
OSOBNOSTNÍM RŮSTU PEDAGOGŮ 

KA 4.4.2 

2018 - 2022 

Sdružení SPLAV, z.s. 

www.sdruzenisplav.cz/map 

www.facebook.com/MAPnaRychnovsku  

http://www.sdruzenisplav.cz/map
http://www.facebook.com/MAPnaRychnovsku


Místní akční plánování rozvoje vzdělávání na Rychnovsku  

Kontaktujte nás: map@sdruzenisplav.cz, 777 309 803     
 

UMĚNÍ KOMUNIKACE v profesním a osobnostním 

růstu pedagogů 

Co to vlastně celé je? 

Aktivita Umění komunikace cílí na zlepšení vzájemného dialogu pedagogů, zřizovatelů i rodičů, posílení 
jejich komunikačních schopností. Prakticky zaměřené semináře a workshopy pro malý počet účastníků 
nabídnou procvičení a návod řešení problémů z praxe (komunikace s agresívním rodičem, zaujatým 
pedagogem, ….). Témata workshopů a seminářů budou obměňována.  

Čeho chceme dosáhnout? 

 Posílit komunikační schopnosti  pedagogů, rodičů, dětí a jejich vzájemný dialog. 

 Prohloubit znalosti etikety. 

 Vytvořit podpůrný metodický materiál  o komunikaci mezi různými zájmovými  skupinami, tento materiál bude 

rozeslán školám a účastníkům školení a pro  potřeby komukoliv na vyžádání. 

 Shromáždit a předvést zkušenosti, témata, zajímavosti a metody k dispozici všem. 

Jaký máme plán 

 

Koho hledáme? 

Učitele, rodiče, zřizovatele 

 kteří chtějí prakticky posílit své 
komunikační schopnosti 

 kteří chtějí prohloubit znalosti 
etikety 

Kdy se to bude dít? 

Semináře probíhají (2018 – 2022).  

Četnost seminářů je 2x ročně a neopakují se. 

Kolik to bude stát?  

Zdarma
@ 

Komunikační 
semináře

3x pro 
pedagogy

nácvik komunikace s 
agresivním 

žákem/rodičem

umění neříkat 
ne

2x pro 
nepedagogy

komunikace 
pro 

nepedagogy

1 pro 
zřizovatele

efektivní 
komunikace s 

veřejností 

Seminář 
etikety

1x pro 
veřejnost 

základy správného 
společenského 

chování

mailto:map@sdruzenisplav.cz


Místní akční plánování rozvoje vzdělávání na Rychnovsku 

 

OSOBNOSTNĚ PROFESNÍ ROZVOJ 
PEDAGOGŮ - MENTORING 

KA 4.4.3 

2019 - 2021 

Sdružení SPLAV, z.s. 

www.sdruzenisplav.cz/map 

www.facebook.com/MAPnaRychnovsku  

http://www.sdruzenisplav.cz/map
http://www.facebook.com/MAPnaRychnovsku


Místní akční plánování rozvoje vzdělávání na Rychnovsku  

Kontaktujte nás: map@sdruzenisplav.cz, 777 309 803  
 

Osobnostně profesní rozvoj pedagogů - Mentoring 

Co to vlastně celé je? 

Mentoring se zaměřuje na zlepšení postavení učitelské profese a výkon pedagogů prostřednictvím zlepšení 
kompetencí a vytvořením příležitostí poskytování vzájemné podpory a mentorského přístupu ve vzájemné 
spolupráci. 

Čeho chceme dosáhnout? 

 Zvýšit osobnostní kompetence pedagogů, ředitelů a pracovníků škol. 

 Rozšířit řady mentorů pedagogických pracovníků v regionu Rychnovska a tím také posílit možnosti 

spolupráce všech zájmových stupňů ve vzdělávání. 

 Vytvořit síť zkušených mentorů pro možnost konzultace, zkušeností, supervize, sdílení. 

Jaký máme plán 

 

Koho hledáme? 

 Pedagogické a nepedagogické 
pracovníky ve školách a školských 
zařízeních. 

 Ředitele a zástupce škol, kteří podpoří 
své pedagogy v jejich rozvoji. 

 

Kdy se to bude dít? 

1. cyklus – 2019 – 2020 

2. cyklus – konec r. 2019 – 2020 – 2021 

Kolik to bude stát?  

Zdarma
@ 

Mentoring

úvodní 
workshop

• 20 osob

• rozsah 6 hodin

individuální 
mentoring

pro vedení škol a 
vzděl. organizací

• systematická podpora 2x10 osob

• rozsah 14 hod na osobu cca po 
dobu 1 roku

• + 2 reflektivní setkáníindividuální 
mentoring

pro pedagogické 
pracovníky

základní 
mentorský 

kurz

• 10 osob

• rozsah 40 hod

mailto:map@sdruzenisplav.cz


Místní akční plánování rozvoje vzdělávání na Rychnovsku 

 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN V NOVÉM 
KONTEXTU – SRDCE DĚNÍ VE ŠKOLE 

KA 4.4.4 

2019 - 2021 

Sdružení SPLAV, z.s. 

www.sdruzenisplav.cz/map 

www.facebook.com/MAPnaRychnovsku  

http://www.sdruzenisplav.cz/map
http://www.facebook.com/MAPnaRychnovsku


Místní akční plánování rozvoje vzdělávání na Rychnovsku  

Kontaktujte nás: petrk@sdruzenisplav.cz, 739 257 170  
 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN V NOVÉM KONTEXTU – 

SRDCE DĚNÍ VE ŠKOLE 

Proč se vlastně znovu a jinak zabývat školním vzdělávacím plánem? 
 

Expertní týmy připravují revizi a změnu koncepce RVP a ŠVP ve vaší škole funguje. Tak proč se jím zabývat? 

Protože ŠVP může být, a v některých školách tomu tak je, živým dokumentem, který neplní jen formální funkci, 

společným dokumentem, kolem něhož se netočí kontroly, ale život týmu ve škole, je veřejně využíván rodiči a okolím 

školy, je součástí vizí školy. A jde to i v českém školství a je možné to tak pojmout, není třeba se trápit formálním 

dokumentem v šuplíku, je možné mít ŠVP jako komunikační i sdílenou platformu školy. 

Čeho chceme dosáhnout? 

 Rádi bychom pomohli zlepšit reálnou využívanost školního vzdělávacího plánu jako živého pracovního 
dokumentu napojeného na školní akční plán (ŠAP) a vizi školy a propojeného s evaluačními aktivitami 
školy i jednotlivých pedagogů. 

 Chceme poskytnout podporu vedení škol a pedagogům k poznání praxe k uplatnění, jak lépe a 

„živě“ pracovat s ŠVP a integrovat do něho užitečně a použitelně principy a průřezová témata gramotnosti. 

Jaký máme plán 

 

Koho hledáme? 

 Ředitele a učitele jako účastníky 
seminářů 

 Ředitele a školy, které to zkusí jinak 

 A taky jen ty, které to prostě zajímá 

Kdy se to bude dít? 

Semináře začnou na jaře 2019. 

Podpora škol, které se přihlásí, bude probíhat do konce 
roku 2021. 

Kolik to bude stát?  

Skoro nic. Jen to nejdražší - váš čas. Pro školu i osoby 
tedy zdarma 

 

4 semináře: ŠVP jako 
aktivní dokument 
využívaný pro rozvoj 
školy

3 kulaté stoly s 
experty a řediteli pro 
sdílení zkušeností s 
postupem

Všem 
školám

2 h základní podpory 
odborníka pro diskusi 
aktualizace ŠVP

6 - 16 h rozšířené 
podpory experta na 
aktivní ŠVP 

Každé 
škole

mailto:petrk@sdruzenisplav.cz

