Zápis
ze setkání koordinátorů na školách
projektu Místní akční plán ORP Kopřivnice II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008634
ze dne 28. 08. 2018
Místo a čas konání: MÚ Kopřivnice, 14:00 – 16:00

Program:
1. Zahájení, uvítání přítomných
2. jak koordinátoři fungují na školách,
3. dohody o provedení práce, výkazy práce,
4. zpracování popisu potřeb škol,
5. akční prán,
6. dotazníkové šetření pro pedagogy a rodiče,
7. pozvání na vzdělávací a rozvojové aktivity – plán aktivit,
8. diskuze, dotazy (př. OKAP).

Obsah jednání
Ad1) Koordinátorka vzdělávacích aktivit Eva Kytková zahájila setkání, přivítala koordinátory ze škol
a omluvila z jednání hlavní manažerku projektu Darinu Jablonskou a odborného řešitele Michaelu
Raškovou.
Ad2) Paní Kytková prezentovala odezvy koordinátorů ze škol, jak šíří informace o akcích
a aktivitách MAP II mezi pedagogy a rodiči. Většina koordinátorů se shodla na zřízení společné
nástěnky ve škole i družině, kolegům informace přeposílají emailem nebo je propagují osobně,
dále jsou informace zveřejněny na školních webových stránkách, nebo např. na
www.skolaonline.cz. Rodiče byli o akcích informování na třídních schůzkách nebo někteří píši
upoutávku přímo dětem do deníčku. Při diskusi k dalším možnostem, které by koordinátorům
pomohly při šíření projektu na školách padl návrh osobních setkání zástupců MAP II přímo ve
sborovnách, zejména k přiblížení vzdělávacích aktivit.
Ad3) S koordinátory bylo projednáno vykazování činností v rámci projektu a periodicita proplácení
vykázaných hodin. Mzda za DPP se bude proplácet na základě výkazů práce, které se budou
vyplňovat podle reálné činnosti. První proplacení se uskuteční v říjnu (květen – říjen, 20 hod.),
druhé proplacení do konce roku (listopad – prosinec, 10 hod.) a další proplacení bude probíhat co
půl roku (1. pololetí – 30 hod., 2. pololetí – 20 hod.) dle periodicity odevzdávání Zpráv o realizaci
projektu.

Ad4) Koordinátoři byli paní Kytkovou seznámení s úkolem zpracovat Popis potřeb jednotlivých
škol/reflexi školy (viz příloha č. 2) a o výjezdním setkání, které se uskuteční ve dnech 23. - 24. 11.
2018 na Lašské chalupě v Kunčicích pod Ondřejníkem, kde se bude pracovat na reálném
zpracování a formě reflexe. Koordinátoři si na výjezdní setkání připraví podklady za svou školu
(vlastní hodnocení, které škola již provedla v dotazníkovém šetření MŠMT – Šablony pro MŠ a ZŠ I
nebo dotazníkové šetření, které je pro školu podmínkou pro podání žádosti o podporu ve výzvě
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II, zkušenosti a názory učitelů
ve škole jako součást řízené diskuze nebo další výstupy např. projektu Cesta ke kvalitě, výsledky
ČŠI, apod.) pro zpracování reflexe školy. Popis potřeb školy předají koordinátoři v 1 pol. prosince
2018 realizačnímu týmu MAP II.

Ad5) Dalším bodem setkání byla aktualizace akčního plánu 2017 (příloha č. 3), který
koordinátorům zasíláme v excelovské tabulce (příloha č. 3) a ve kterém doplní výsledky zpracování
aktivit (realizovány/ nerealizovány/změněn termín, ….). V příloze č. 4 zasíláme prázdnou tabulku
v excelu, kde doplní aktivity/akce školy za leden – červen (srpen) 2018 a taky aktivity školy na
období září 2018 – červen 2019. Do akčního plánu 2018 – červen 2019, koordinátoři doplní akce,
které se ve škole dějí, na tyto akce jsou již jasné prostředky – tj rozpočet obce, rozpočet školy,
šablony a další projekty škol. Tyto akční plány koordinátoři zpracují do konce října 2018.
Ad6) Koordinátorka vzdělávacích aktivit seznámila s dotazníkovým šetřením realizačního týmu,
který je určen pro pedagogy a rodiče dětí, které navštěvují MŠ a ZŠ v ORP Kopřivnice. Tento
dotazník bude k vyplnění k dispozici na internetových stránkách www.koprivnice/mistniakcniplan a
fyzicky na školách. Realizován bude na podzim 2018 a koordinátoři jeho výsledky mohou použít při
tvorbě reflexe školy.
Ad7) Paní Kytková pozvala koordinátory na vzdělávací akce MAP II, které jsou plánované do konce
roku 2018.
Akce pro rodiče:





24.10.2018
01.11.2018
06.11.2018
14.11.2018

Autorita rodičů – MÚ Kopřivnice/10. patro
Regenerace a psychika sportujících dětí – MÚ Kopřivnice/10. patro
Jak si hrát aneb Logopedické rady pro rodiče – MÚ Kopřivnice/5. Patro
První pomoc pro rodiče - – MÚ Kopřivnice/10. Patro

Akce pro pedagogy:






















14.09.2018
Otevřený kabinet pro vychovatelky školních družin a školních klubů č. 3 – DDM
Kopřivnice (zahrada)
25.09.2018
Přechod dítěte z mateřské na základní školu - MÚ Kopřivnice/10. patro
16.09.2018
Otevřený kabinet pro kariérové poradce č. 1 – odpolední exkurze na Střední
průmyslové škole FM
19. – 20. 9. 2018
Technické školky – pedagogické zaučení již přihlášených organizací
27.09.2018
Technické školky – exkurze
02.10.2018
Bezpečná škola pro alergické dítě – Ringhofferova vila
04.10.2018
Etiketa kvíz pro žáky 8. a 9. ročníků ZŠ
10.10.2018
Etiketa kvíz pro žáky 8. a 9. ročníků ZŠ
15.11.2018
Etiketa kvíz pro žáky 8. a 9. ročníků ZŠ
20.11.2018
Etiketa kvíz pro žáky 8. a 9. ročníků ZŠ
21.11.2018
Etiketa kvíz pro žáky 8. a 9. ročníků ZŠ
27.11.2018
Etiketa kvíz pro žáky 8. a 9. ročníků ZŠ
11.12.2018
Etiketa kvíz pro žáky 8. a 9. ročníků ZŠ
09.10.2018
Výslovnost dětí - MÚ Kopřivnice/5. patro
18.10.2018
Konference VEMTE TALENT DO SVÝCH RUKOU
23.10.2018
První pomoc pro pedagogy
25.10.2018
Autorita vnitřní a vnější - MÚ Kopřivnice/5. Patro
29. – 30. 10. 2018 Sluňákov – centrum ekologické výchovy – exkurze
01.11.2018
Regenerace a psychika sportujících dětí - MÚ Kopřivnice/10. patro
08.11.2018
První pomoc pro pedagogy - MÚ Kopřivnice/10. Patro
Listopad 2018 Exkurze – ZŠ Ostrava – Hrabůvka, Provaznická

V plánu je také realizace Otevřených kabinetů pro pedagogy I. stupně ZŠ se zaměřením na metody moderní
didaktiky.

Přehled všech akcí naleznete na www.koprivnice.cz/mistniakcniplan.
Dále paní Kytková informovala o projektu Technické školky, do kterých se přihlásilo 8 MŠ a 1 ZŠ
z ORP Kopřivnice. Zapojeným školám a školkám bude nakoupeno nářadí (základní sada cca 10 tis.
Kč) a materiál balsa (na rok na dítě cca 100 Kč). V termínu 19. – 20. 9. 2018 bude na městském
úřadě v Kopřivnici i v jednotlivých školkách probíhat pedagogické zaučení. Dne 27.09.2018 se
uskuteční exkurze pro pedagogy do školek u Brna zaměřená na práci s dětmi v prostředí, kde již
polytechnická výuka probíhá.
Paní Kytková upozornila na podzimní semináře – ETIKETA KVÍZ – pro žáky 8. a 9. ročníků ZŠ, kde
mohou učitele přihlásit své třídy. Veškeré informace k akci naleznete na webových stránkách
www.koprivnice/mistniakcniplan.

Úkoly
aktualizace akčního plánu 2017 – doplnění
realizace/nerealizace aktivit + jiné změny
(instrukce budou zaslány v emailu společně s AP)
akční plán 2018 – 2019 – doplnění aktivit vlastní
školy za leden – červen (srpen) 2018 a aktivit školy
za září 2018 – červen 2019 (bude zasláno
elektronicky)

Termín
říjen 2018

říjen 2018

koordinátoři na školách

zjistit informace o šablonách, kdy končí šablony I. a
začínají šablony II., jaké šablony si škola zvolila
nastavit komunikační systém ve škole

do
23.11.2018
průběžně

koordinátoři na školách,
ředitelé škol
koordinátoři na školách

propagace vzdělávacích a rozvojových aktivit pro
školy i rodiče

průběžně

koordinátoři na školách

příprava podkladů pro reflexi školy – do listopadu
2018 (dotazník MŠMT, apod.),

do
23.11.2018

koordinátoři na školách

rezervovat termín 23. – 24.11. na výjezdní setkání
Reflexe není věda
Osobní návštěva škol realizačního týmu MAP II
k podpoře projektu, nebo prezentaci vzdělávacích
aktivit
zaslání podkladů pro akční plán

zaslání dotazníku z MŠMT (zveřejněn na MŠMT do
10.9.2018)

Odpovědnost – kdo komu
koordinátoři na školách

koordinátoři na školách

Po
individuální
domluvě s
koordinátory
se zápisem
ze setkání
koordinátorů
do 11.9.

RT MAP II

RT MAP II koordinátorům na
školách
RT MAP II koordinátorům na
školách

Zapsala: Iva Bordovská, Eva Kytková, 5. 9. 2018
Seznam příloh:
1.
2.
3.
4.

Příloha č. 1 - Prezenční listina
Příloha č. 2 - Prezentace z jednání Koordinátorů na školách MAP ORP Kopřivnice II
Příloha č. 3 - Akční plán 2017
Příloha č. 4 - Akční plán 2018 – 2019

Koordinátoři na škole

Místní akční plán ORP
Kopřivnice II
28.08.2018
reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008634

http://www.koprivnice.cz/mistniakcniplan

Program jednání
•
•
•
•
•
•
•
•

jak koordinátoři fungují ve školách,
dohody o provedení práce, výkazy práce,
zpracování popisu potřeb škol,
akční plán,
dotazníkové šetření RT MAP II pro pedagogy a rodiče,
pozvání na vzdělávací a rozvojové aktivity – plán aktivit,
úkoly pro nejbližší období
diskuze, dotazy (př. OKAP)

Jak fungujete na školách v rolích
koordinátorů?

Dohody o provedení práce/ DPP
• sběr dohod o provedení práce,
• souhlasy se zpracováním osobních údajů,
• ochrana osobních údajů.

Výkazy práce
• Koordinátor na škole – DPP – 5 hod./měsíc,
200 Kč/hod.
• první zaplacení - v říjnu, 20 hod. (za květen – říjen),
• druhé proplacení na konci roku, 10 hod. (za listopad –
prosinec),
• další proplácení bude probíhat co půl roku – 1. pololetí 30
hod. a 2. pololetí 20 hod.

Popisy potřeb jednotlivých
škol/reflexe
finální výstup do února 2019
Podklady:
• vlastní hodnocení, které škola provedla v dotazníkovém
šetření MŠMT – šablony pro MŠ a ZŠ I – dotazníkové
šetření, které bylo podmínkou podání žádosti o podporu
nebo závěrečný dotazník šablon,
• dotazník z MŠMT - bude zveřejněn na stránkách MŠMT
nejpozději do 10.9.2018 – zašleme na všechny
koordinátory,
• dotazníkové šetření realizačního týmu MAP II, které se
uskuteční na podzim roku 2018.

Reflexe se zpracovává v tématech:
• čtenářská gramotnost a rozvoj potenciálu každého
žáka,
• matematická gramotnost a rozvoj potenciálu
každého žáka,
• rozvoj potenciálu každého žáka v jiných oblastech,
• další potřeby rozvoje škol.

V každém z témat škola zjišťuje:
• co proběhlo dobře,
• v čem byla škola úspěšná,
• v čem by se mohla zlepšit,
• v čem potřebuje pomoci, aby se mohla zlepšit.

Koordinátoři mohou využít i jiných evaluačních
nástrojů:
- výstupy projektu Cesta ke kvalitě,
- výsledky šetření České školní inspekce.

Výsledkem je zpracovaný Popis potřeb školy pro další
rozvoj v oblastech:
•
•
•
•

čtenářská gramotnost a rozvoj potenciálu každého žáka,
matematická gramotnost a rozvoj potenciálu každého žáka,
rozvoj potenciálu každého žáka v jiných oblastech,
další potřeby rozvoje škol.

Popis potřeb školy následně předá každá zapojená škola
realizačnímu týmu MAP II (1. pol. prosince 2018).

Reflexe školy není věda
– workshop na horách

23. – 24. listopadu 2018
LAŠSKÁ CHALUPA Kunčice pod Ondřejníkem

AKČNÍ PLÁN 2018 – 2019
• koordinátoři doplní aktivity vlastní školy za leden – červen
(srpen) 2018 a aktivity školy na období září 2018 – červen
2019,
• formulář bude zaslán el. formou – září 2018
Jedná se o akce, na které jsou již jasné prostředky, tj. z rozpočtu obce, z
rozpočtu školy, šablony, atd.

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ REALIZAČNÍHO
TÝMU (RT)
• realizační tým ve spolupráci s vedoucími PS připravuje dotazníkové
šetření pro pedagogy a rodiče dětí, které navštěvují MŠ a ZŠ v ORP
Kopřivnice,
• dotazník bude k dispozici na internetových stránkách
www.koprivnice.cz/mistniakcniplan
• realizace – PODZIM 2018.
• aktivní zapojení koordinátorů a spolupráce se členy MAP II, při sběru
dat.

POZVÁNÍ NA VZDĚLÁVACÍ A ROZVOJOVÉ
AKTIVITY MAP II

http://koprivnice.cz/mistniakcniplan

Úkoly:
•
•

•
•
•
•
•

aktualizace akčního plánu 2017 – doplnění realizace/nerealizace aktivit + jiné
změny (instrukce budou zaslány v emailu společně s AP) – říjen 2018,
akční plán 2018 – 2019 – doplnění aktivit vlastní školy za leden – červen
(srpen) 2018 a aktivit školy za září 2018 – červen 2019 (bude zasláno
elektronicky) – říjen 2018,
zjistit informace o šablonách, kdy končí šablony I. a začínají šablony II., jaké
šablony si škola zvolila,
nastavit komunikační systém ve škole,
propagace vzdělávacích a rozvojových aktivit pro školy i rodiče,
příprava podkladů pro reflexi školy – do listopadu 2018 (dotazník MŠMT, apod.),
rezervovat termín 23. – 24.11. na výjezdní setkání Reflexe není věda.

Ing. Darina Jablonská

Mgr. Iva Bordovská

hlavní manažer projektu
darina.jablonska@koprivnice.cz
556 879 765, 731 636 230

administrátor projektu
iva.bordovska@koprivnice.cz
556 879 440

Mgr. Eva Kytková
koordinátor vzdělávacích aktivit
eva.kytkova@koprivnice.cz
556 879 766, 730 545 078

Děkujeme za účast a těšíme se na spolupráci
realizační tým projektu
Místní akční plán ORP Kopřivnice II
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008634

Budování znalostních kapacit v rámci
MAP ORP Kopřivnice - PŘÍKLAD

x

Cyklus přednášek pro rodiče a
nepedagogickou veřejnost na téma:
"Jak připravit dítě do první třídy".

x

Odborně zaměřená tématická
setkávání a spolupráce s rodiči dětí v
MŠ

x

Odborná přednáška pro rodiče a
nepedagogickou veřejnost na téma: "
Péče o děti s opožděným vývojem
řeči" v mateřské škole"

x

Odborná přednáška pro rodiče a
nepedagogickou veřejnost na téma: "
"Ve školce je každý jiný aneb Společné
vzdělávání v mateřské škole"

x

x

Investice*

Aktivita
spolupráce*

Aktivita školy*

Název aktivity

Cíl SR**

x

Popis/charakteristika aktivity

Cílová skupina

Území dopadu

Zodpovědnost/re
alizátor

Partneři***

2017

Nabídka všem ZŠ cca 2-25 tis.
a MŠ v ORP
Kč/školení

1.1.1

Usnadnit dítěti start do školy, jak mohou dítěti pomoci
rodiče a mateřská škola, jak se pozná, že je dítě zralé a
připravené na školu?

Pvní z cyklu přednášek o předškolním vzdělávání.
Rodiče předškolních ORP
Představit rodičům předškolní vzdělávání ze všech stran dětí
Kopřivnice

Speciální
pedagožky MŠ
Kopřivnice

Město Kopřivnice - poskytnutí
prostor pro setkání, propagace
akce

únor.2017,

MŠ v ORP
Kopřivnice

1.1.1

Poskytnout rodičům dostatečný prostor a informace pro
včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem
jejich dětí na základní školu

MŠ očrganizuje tématická setkávání rodičů za
účasti externího odborného pracovníka - např.
pedagog ZŠ, pracovník PPP, psycholog apod.
Rozsah - 12 hodin v průběhu školního roku

externí odborníci

Organizace MŠ
leden 2017 Kopřivnice - 9
prosinec 2018
MŠ

1.1.1.

Ukázat rodičům, jak je důležité, aby rodina položila dítěti
základy společenského chování a dobré komunikace.
Informovat rodiče o možnostech rozvoje mluvního
Druhá z cyklu přednášek o předškolním vzdělávání.
projevu u dětí. Popsat rodičům možnosti spolupráce s MŠ
a dobré výsledky, které tato spolupráce přináší.

Rodiče předškolních ORP
dětí
Kopřivnice

Speciální
pedagožky MŠ
Kopřivnice

Město Kopřivnice - poskytnutí
prostor pro setkání, propagace
akce

květen červen 2017,

MŠ v ORP
Kopřivnice

8 000 Kč MAP ORP Kopřivnice

1.1.1.

Představit priority společného vzdělávání, vysvětlit pojem
"inkluze" Ukázat, které děti mají speciální vzdělávací
potřeby a jak je můžeme vzdělávat. Seznámení s
podpůrnými opatřeními, které MŠ těmto dětem může
Třetí z cyklu přednášek o předškolním vzdělávání
poskytnout.

Rodiče předškolních ORP
dětí
Kopřivnice

Speciální
pedagožky MŠ
Kopřivnice

Město Kopřivnice - poskytnutí
prostor pro setkání, propagace
akce

duben .2017,

MŠ v ORP
Kopřivnice

7 000 Kč MAP ORP Kopřivnice

1.1.1.

Přiblížit rozdíl mezi bystrými a nadanými dětmi, čím jsou
nadané děti výjimečné, čím se odlišují od ostatních dětí,
co od nás potřebují. Vzdělávací možnosti nadaných dětí,
Čtvrtá z cyklu přednášek o předškolním vzdělávání.
jejich radosti i starosti. Představení aktivit a činností, které
pro nadané děti připravují různé vzdělávací i volnočasové
organozace.

Rodiče předškolních ORP
dětí
Kopřivnice

Speciální
pedagožky MŠ
Kopřivnice

Město Kopřivnice - poskytnutí
prostor pro setkání, propagace
akce

červen .2017,

MŠ v ORP
Kopřivnice

7 000 Kč MAP ORP Kopřivnice

1.1.1.

Představit důležitost přípravy na život, tedy i na školu.
Ukázat rodičům oblasti řivota, ve kterých potřebuje být
zralé a připravené. Metody a formy práce s dětmi s
odloženým nástupem do školy. Popsat rodičům, jak
mohou podpořit úspěšný start dítěte.

Rodiče předškolních ORP
dětí
Kopřivnice

Speciální
pedagožky MŠ
Kopřivnice

Město Kopřivnice - poskytnutí
prostor pro setkání, propagace
akce

červen .2017,

MŠ v ORP
Kopřivnice

7 000 Kč MAP ORP Kopřivnice

1.1.1.

Přiblížit dětem problematiku zaškolení dvouletých dětí,
odpovědět na otázky: Zvládne moje dítě nástup do MŠ?
Není na to ještě příliš malé? Je MŠ na dvouleté děti
připravená a postará se o ně? Co mohu udělat, aby dítě
nástup do MŠ zvládlo?

Rodiče předškolních ORP
dětí
Kopřivnice

Speciální
pedagožky MŠ
Kopřivnice

Město Kopřivnice - poskytnutí
prostor pro setkání, propagace
akce,

MŠ v ORP
Kopřivnice

7 000 Kč MAP ORP Kopřivnice

MŠ Kamarád,
Příbor

MŠ Kamarád, odborní lektoři

Rodiče předškolních Organizace MŠ Organizace MŠ
dětí
Kopřivnice
Kopřivnice

1.1.1.

Akce pro předškolní děti

x

1.1.2.

Seznámit rodiče a děti s prostředím školy, s jejich
zaměstnanci, usnadnit nástup na základní školu

Dopolední akce pro rodiče, školní děti z 1. a 2. třídy,
předškolní děti. Spojení s enviromentální výchovou

1.1.2.

Společné vzdělávání žáků, rodičů, veřejnosti. Globální a
rozvojová tématika, seznámení s aktuálními
společenskými tématy jako součást činnosti Filmového
klubu.

Promítání dokumentárních filmů s tématikou dle volby
Žáci, rodiče,
žáků, rodičů + doprovodné aktivity k filmům. Součástí
veřenost
akce bude fairtradové občersvení připravené žáky školy

Město
Kopřivnice

ZŠ Floriána
Bayera,
Žáci a pedagogové ZŠ Floriána
Kopřivnice,
Bayera, Kopřivnice
Štramberská 189

1.1.2.

Pěstovat pozitivní vztah ke knihám, vzbudit zájem dětí o
práci s knihou a o četbu knih. Podporovat komunikaci a
řečový projev, rozvíjet spolupráci s rodiči

Odpolední akce pro veřejnost - rodiče a děti - s
aktivitami a plněním zábavných úkolů v duchu
přečtených a známých knih. Autogramiáda ilustrátora
dětských knih A.Dudka

Rodiče a předškolní
děti

ORP
Kopřivnice

MŠ Kopřivnice

Všechny MŠ organizace MŠ
Kopřivnice, ilustrátor A.Dudek, KN,
KTK, HIT Rádio Orion

Výtvarné tvoření s rodiči - odpolední aktivita.
Zhotovování dárečků pro nemocné děti.

Rodiče a děti MŠ
Záhumenní,
Kopřivnice, děti ve
FN Ostrava onkologické
oddělení

Onkologické
oddělění
Fakultní
nemocnice v
Ostravě

MŠ Záhumenní,
Kopřivnice

MŠ Záhumenní, HIT Rádio Orion,
Onkologické oddělení FN Ostrava

Hrajeme si a pomáháme

x

1.1.2.

7 000 Kč MAP ORP Kopřivnice

66.168,- Kč

MŠMT - Šablony

2017

Šestá z cyklu přednášek o předškolním vzdělávání

Cyklus seminářů pro rodiče: 1. Grafomotorika pro rodiče
Zlepšit dostupnost informací rodičům dětí předškolního
Rodiče předškolních
Město Příbor
věku v souvislosti s bezproblémovým vstupem do 1. třídy. - workshop, 2. Povídej, povídám, povídejme si spolu dětí
problematika logopedické prevence, 3. Brzy půjde do
Eliminace školního neúspěchu.
školy - workshop, 4. Zásady zdravého stravování dětí

Podpořit a potěšit onkologicky nemocné děti a jejich
blízké. Zapojit do činnosti děti i rodiče

MAP ORP Kopřivnice

Pátá z cyklu přednášek o předškolním vzdělávání

x

x

Hlavní zdroje pro
realizaci

externí odborníci

Školka pro rodiče

Hrajeme si a rosteme s knihou

Odhad
finančních
nákladů

RT MAP

x

?

Počet a typ škol
zapojených
v rámci práce
s cíl. skupinou

Realizace cca 20 vzdělávacích akcí. Tematické zaměření pedagogičtí
MAP ORP
dle pěti oblastí MAP ORP Bílovec.
pracovníci, veřejnost Kopřivnice

Odborná přednáška pro rodiče a
nepedagogickou veřejnost na téma:
"Školka je tu pro všechny aneb
vzděláváme děti od dvou let"

Filmová kavárna

Časový plán
realizace****

Zvyšování odbornosti nejen pedagogických pracovníků v
rámci projektu.

Odborná přednáška pro rodiče a
nepedagogickou veřejnost na téma:
""Nadané děti v mateřské škole"
Odborná přednáška pro rodiče a
nepedagogickou veřejnost na téma:
"Dítě s odkladem školní docházky a
jeho úspěšný start ve škole"

Cíl aktivity

Rodiče, předškolní a
Město Příbor
mladší školní děti.

únor 2 MŠ (Příbor)
listpopad 2017

učitelé 1. stupně
ZŠ Příbor, Jičínská Základní a mateřské školy v Příboru podzim 2017
476

ZŠ Příbor Jičínská
a MŠ Příbor

ZŠ Floriána
4x ročně 2017 Bayera,
Kopřivnice

31.05.2017

prosinec
.2017,

MŠ ORP
Kopřivnice

MŠ Záhumenní,
Kopřivnice

12 000 Kč

MŠMT - Šablony,
rozpočet zřizovatele

1 000 Kč Rozpočet zřizovatele

8 000 Kč

zdroje EU - Projekt
GRAMMY, dotace MSK

Rozpočet zřizovatele +
10 000 Kč soukromé financování sponzoři

Zdroje EU, Soukromé
financování

Kluby rozvoje sociálních a občanských
kompetencí / gramotností - Klub Škola
jako základ komunity

Noční stanování rodin ve školce

x

x

Povídání v zahradě III

Učíme se navzájem

1.1.2.

1.1.2.

x

x

1.1.2.

Zábavné odpoledne s pestrým programem her a aktivit
Posilovat vzájemné vztahy a spolupráci MŠ s rodiči.
pro celou rodinu. Společné nocování rodin ve stanech
Podpořit společně strávený čas rodičů s dětmi. Příležitost
na zahradě MŠ Lubina s večerním opékáním a
k předávání zkušeností mezi rodinami.
posezením u ohně.
Dopolední akce pro MŠ ORP Kopřivnice. Odpolední
akce pro širokou veřejnost - rodiče s dětmi s aktivitami a
Podpora logopedické prevence. Motivační aktivity a
plněním zábavných úkolů zaměřených na logopedickou
nabídka činností pro rozvoj komunikace dětí
prevenci.

žáci ZŠ

ZŠ Floriána
Bayera,
Kopřivnice,
Štramberská 189

KVIC, ZŠ Štramberská, Kopřivnice,
SŠ, ZŠ a MŠ Karviná, ZŠ a MŠ
Hanušovice, ZŠ, DD, ŠD a ŠJ Vrbno 2017, 2018,
p.Pradědem, 2 ZŠ a MŠ Brno, ZŠ
2019
T.G.M. Bohumín-Pudlov, 3 ZŠ
Ostrava

11 ZŠ

rodiče a předškolní
děti

MŠ Lubina Kopřivnice

MŠ Lubina

MŠ Lubina, rodiče

červen 2017,

1 MŠ

předškolní děti,
rodiče

ORP
Kopřivnice

MŠ Kopřivnice

MŠ Kopřivnice, Kabelová televize,
Kopřivnické noviny

duben 2017,

MŠ Kopřivnice,
MŠ ORP
Kopřivnice

20 000 Kč Rozpočet zřizovatele

rozpočet zřizovatele,
soukromé financování

ZŠ Floriána
Bayera,
Kopřivnice

Rodiče, žáci a pedagogové školy,
externí lektoři

2017 - 5x
ročně

ZŠ Floriána
Bayera,
Kopřivnice

zdroje EU - projekt
20 000 Kč GRAMMY, dotace MSK,
spoluúčast školy

Rozvoj hudebnosti a zpěvnosti dětí a rodičů. Navodit
prožitky sounáležitosti při společném zpívání, rozvíjet
emotovitu dětí a rodičů

předškolní děti,
rodiče

Město Příbor

MŠ Kamarád,
Příbor

MŠ Kamarád, Příbor, MŠ Pionýrů,
Příbor,MŠ Hájov, ZUŠ Příbor

duben 2017,

3 MŠ, 1 ZUŠ

10 000 Kč

pedagogové MŠ

ČR

KVIC Nový Jičín

MŠ Kopřivnice a další MŠ a ZŠ

2017 - 2020

MŠ a ZŠ v ORP
Kopřivnice

začínající
pedagogové MŠ

Město
Kopřivnice

MŠ Kopřivnice

Zúčastněné MŠ

říjen 2016 duben 2017

9 MŠ Kopřivnice,
MŠ zapojené v
MAP

Účastník se seznámí s tím, jak mentoring využít ve
Mentoring v prostředí školy. Seznámení s mentorskými
školní praxi. Seznámí se s mentorskými kompetencemi a
pedagogové MŠ
kompetencemi, technikami mentoringu + nácvik aplikace
vyzkouší techniky využitelné při mentoringu začínajících
do praxe
učitelů. Získá manuál mentora začínajících učitelů.

ORP
Kopřivnice

MAP

ZŠ a MŠ ORP Kopřivnice

únor - červen
2017

ZŠ a MŠ ORP
Kopřivnice

MAP ORP
Kopřivnice

Mgr. Vlasta
Geryková - ZŠ
Floriána Bayera, Město Kopřivnice, MŠ města a ORP
Kopřivnice,
Kopřivnice
Štramberská 189,
p.o.

Kolegiální podpora formou
mentoringu

x

1.2.

Podpora mentoringu u začínajících
pedagogů

x

1.2.

Mentor začínajících pedagogů

x

1.2.

1.3.1.

Pěvecká přehlídka sólového zpěvu za hudebního
doprovodu pedagoga nebo rodičů. Vystoupení dětských
pěveckých sborů příborských MŠ
Projekt CESTA . Čtyřletý cyklus seminářů ( 264 hodin)
Rozvoj dovedností pro kolegiální podporu formou
bude vzdělávat pedagogy v různých oblastech, rozvoj
interního mentoringu
kompetencí interních mentorů
Odborné poradenství " jak vést, jak koučovat, jak
Poradenství a pedagogická pomoc začínajícím pedagogům motivovat", možnost sdílení zkušeností a přístupů k
v praxi
efektivní adaptaci začínajících pedagogů vedoucí k
požadovanému výkonu

Zvýšit kompetence pedagogických pracovníků MŠ ve
využívání moderních metod a forem výuky.

Realizace vzdělávacího semináře „Učení v pohybu“,
Pedagogičtí
který nabídne pedagogům mateřských škol seznámení s
pracovníci MŠ
kinestetickým (pohybovým) učebním stylem.

UČENÍ V POHYBU – vzdělávání
pedagogů ZŠ

x

1.3.1.

Zvýšit kompetence pedagogických pracovníků ZŠ ve
využívání moderních metod a forem výuky.

Realizace vzdělávacího semináře „Učení v pohybu“,
který nabídne pedagogům základních škol
Pedagogičtí
seznámení s kinestetickým (pohybovým) učebním pracovníci ZŠ
stylem

Metoda čtení Sfumato jako prevence
dyslexie

x

1.3.1.

Představit praktickou formou metodu čtení Sfumato

Workshop pro pedagogy s ukázkami práce metodou
čtení Sfumato - splývavé čtení

Pedagogičtí
pracovníci ZŠ

rozpočet města, zdroje
EU

25 000 Kč zdroje EU

MAP ORP
Kopřivnice

Nabídka všem ZŠ
4 000, - Kč
v ORP

MAP ORP Kopřivnice

MAP ORP
Kopřivnice

ZŠ Svaté Zdislavy
ZŠ města a ORP Kopřivnice
Kopřivnice

Nabídka všem ZŠ
2 000,- Kč
v ORP

?

Nabídka všem
MŠ v ORP

7 000,- Kč

?

Nabídka všem
MŠ v ORP

7 000,- Kč

?

1.3.1.

Seznámit učitele MŠ se základní koncepcí Společného
vzdělávání.

Přednáška pro pedagogy MŠ : "Dítě s
potřebou podpůrných opatření v MŠ“

x

1.3.1.

Seznámit pedagogy MŠ s poskytováním podpůrných
opatření v rámci Společného vzdělávání.

Seminář a pracovní dílna, kde si účastníci budou moci
Pedagogičtí
své nově získané poznatky aplikovat do své každodenní
pracovníci MŠ
pedagogické praxe.

MAP ORP
Kopřivnice

x

1.3.1.

Informovat pedagogy MŠ o pracovní pozici asistent
Seminář a pracovní dílna, kde si účastníci budou moci
pedagoga, legislativní zakotvení pozice AP, předpokládané
Pedagogičtí
své nově získané poznatky aplikovat do své každodenní
vzdělání, profesní nároky, náplň práce. Asistent pedagoga
pracovníci MŠ
pedagogické praxe.
jako podpůrné opatření.

MAP ORP
Kopřivnice

x

1.3.1.

Poskytnout pedagogům MŠ informace o možnostech
vzdělávání dvouletých dětí v mateřské škole. Představit
jim specifika práce s dětmi ve věku od 2 do 3 let.

MAP ORP
Kopřivnice

Seminář a pracovní dílna, kde si účastníci budou moci
Pedagogičtí
své nově získané poznatky aplikovat do své každodenní
pracovníci MŠ
pedagogické praxe.

5 000 Kč

Mgr. Vlasta
Geryková - ZŠ
Floriána Bayera, Město Kopřivnice, MŠ města a ORP
2017
Kopřivnice,
Kopřivnice
Štramberská 189,
p.o.

x

Pedagogičtí
Seminář a pracovní dílna, kde si účastníci budou moci
pracovníci MŠ
své nově získané poznatky aplikovat do své každodenní
pedagogické praxe.

Nabídka všem
MŠ v ORP

zdroje EU

MAP ORP Kopřivnice

MAP ORP
Kopřivnice

Lektorky
Společného
vzdělávání: Mgr.
Markéta
Fišerová, Mgr.
Alena Pokorná
Lektorky
Společného
vzdělávání: Mgr.
Markéta
Fišerová, Mgr.
Alena Pokorná
Lektorky
Společného
vzdělávání: Mgr.
Markéta
Fišerová, Mgr.
Alena Pokorná
Lektorky
Společného
vzdělávání: Mgr.
Markéta
Fišerová, Mgr.
Alena Pokorná

Město Kopřivnice, MŠ města a ORP
Kopřivnice

2017

rozpočet zřizovatele,
soukromé financování

4 000,- Kč

Přednáška pro pedagogy MŠ :
„Společné vzdělávání v prostředí
mateřské školy“

Přednáška pro pedagogy MŠ: .
„Vzdělávání dětí do tří let v mateřské
škole.“

5 000 Kč

zdroje EU

Město
Kopřivnice

1.1.2.

Přednáška pro pedagogy MŠ:
„Asistent pedagoga a chůva v
mateřské škole.“

50000/ 1 ZŠ/
rok

Společné tvůrčí dílny žáků s rodiči se zaměřením na
Zapojení rodičů do života školy, společné vzdělávání žáků
nejrůznější témata (vaření, splečné vzdělávání, výtvarné žáci školy, rodiče
a rodičů - děti učí rodiče, rodiče učí děti
tvoření, sportování, tanec…)

x

x

Volnočasová aktivita. Klub - Škola jako centrum
komunity. 1. Spolupráce a zapojení rodičů do aktivit
školy. 2. Spolupráce s místními organizacemi..

1.1.2.

Veselé zpívání

UČENÍ V POHYBU – vzdělávání
pedagogů MŠ

Rozvoj sociálních a občanských kompetencí žáků
základních škol, především žáků ze sociálně
znevýhodněného prostředí.

Město
Kopřivnice,
Ostrava, Brno,
Karviná,
Bohumín,
Vrbno
p.Pradědem

2017

Město Kopřivnice, MŠ města a ORP
2017
Kopřivnice

Město Kopřivnice, MŠ města a ORP
Kopřivnice

2017

Nabídka všem
Mš v ORP

7 000,- Kč

?

Město Kopřivnice, MŠ města a ORP
Kopřivnice

2017

Nabídka všem
MŠ v ORP

7 000,- Kč

?

Přednáška pro pedagogy MŠ: „Nadané
dítě v mateřské škole a možnosti jeho
vzdělávání“

Specifika práce s dvouletými dětmi v
MŠ

Osobnostně sociální rozvoj
předškolních pedagogů MŠ

Etická výchova

MAP ORP
Kopřivnice

Mgr. Vlasta
Geryková, PhDr. Město Kopřivnice, ZŠ města a ORP
Jarmila Peterková Kopřivnice
- lektorky

2017

Nabídka všem ZŠ
v ORP

Pedagogičtí
pracovníci ZŠ

MAP ORP
Kopřivnice

1.3.1.

x

1.3.1.

Profesní rozvoj pedagogů – zejména výchovných poradců
Realizace semináře k tématu externím odborníkem.
k orientaci na trhu práce a poradenstvím k výběru
povolání.

1.3.1.

x

x

Vzdělávání pedagogů v oblasti využití
informačních technologií v
předškolním vzdělávání

Pedagogičtí
pracovníci v ZŠ

x

x

První pomoc v praxi škol – vzdělávání
pedagogů

Nabídka všem
MŠ v ORP

Předání informací o inkluzivním vzdělávání v ČR, jak
správně vybrat asistenta pedagoga, jak sestavit plán
pedagogické podpory.

ŠKOLA A TRH PRÁCE

Prevence logopedických vad a
problémů komunikačních schopností u
dětí v MŠ

2017

1.3.1.

x

Inkluzivní prostředí ve školách,
výchova k respektu a toleranci

MAP ORP
Kopřivnice

Lektorky
Společného
vzdělávání: Mgr. Město Kopřivnice, MŠ města a ORP
Markéta
Kopřivnice
Fišerová, Mgr.
Alena Pokorná

Seznámit pedagogy MŠ s prioritami Společného
Seminář a pracovní dílna, kde si účastníci budou moci
vzdělávání ve vztahu k nadaným dětem. Vymezit základní
Pedagogičtí
své nově získané poznatky aplikovat do své každodenní
charakteristiku nadaného dítěte, jeho speciální vzdělávací
pracovníci v MŠ
pedagogické praxe.
potřeby.

x

x

1.3.1.

Realizace vzdělávacího programu DVPP pro pedagogy
Cílem aktivity je rozšířit prostřednictvím absolvování
mateřských škol zaměřeného na podporu znalostí a
Pedagogičtí
vzdělávacího programu DVPP síť logopedických asistentů
praktických dovedností pedagogů v oblasti logopedické pracovníci MŠ
v řadách předškolních pedagogů v mateřských školách
prevence u dětí předškolního věku.

Zvýšit kompetence pedagogických pracovníků MŠ, ZŠ, SŠ a
školských zařízení ve znalostech a praktickém
Realizovat školení pracovníků škol a školských zařízení
poskytování první pomoci ve výchovně vzdělávacím
ve znalostech a praktickém poskytování 1. pomoci
procesu a praxi škol
odborným lektorem dané problematiky.

MŠ Kopřivnice MŠ Kopřivnice

MŠ, ZŠ, SŠ
města
Pedagogičtí
Kopřivnice a
pracovníci MŠ, ZŠ, SŠ
ORP
Kopřivnice

9 mateřských škol v organizaci

Město Kopřivnice
Vojtěch Burdaškolení první
pomoci,
Mánesova 1138,
Město Kopřivnice, MŠ, ZŠ, SŠ města
736 01 Havířov,
a ORP Kopřivnice
tel: 736 113 926,
www.skolenibkb.
cz, email:
info@skolenibkb.
cz

2017-2018

2017

9 mateřských
škol organizace
MŠ Kopřivnice

1.3.1.

Pedagogové MŠ
Kopřivnice

MŠ Kopřivnice

Organizace MŠ
Kopřivnice

Organizace MŠ Kopřivnice

9 mateřských
2017 škol organizace
MŠ Kopřivnice

1.3.1.

Získat informace o možnostech práce s interaktivní tabulí Společné pracovní návštěvy a vzdělávání pedagogů
v MŠ a naučit se zpracovávat vlastní pracovní materiálů
formou krátkodobé stáže na téma využití interaktivní
využitelné ve vzdělávací práci v MŠ
tabule v předškolním vzdělávání

Pedagogové MŠ
ORP Kopřivnice

MAP ORP
Kopřivnice

MŠ Kamarád
Příbor

Zapojené MŠ, KVIC ( vzdělávání,
lektor), pedagogové MŠ, které
interaktivní tabuli využívají

2017

1.3.2.

Cílem je podpořit pedagogy mateřských škol ve zvyšování Pedagog absolvuje v rámci šablony akreditovaný
kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově
vzdělávací program DVPP v celkovém minimálním
časovém rozsahu 40 hodin.
dětí.

Rozvoj profesní specializace, rozvoj lidské kompetence

Realizace semináře k tématu externím odborníkem.

Pedagogové MŠ
Kopřivnice

Pedagogové ZŠ

MŠ Kopřivnice MŠ Kopřivnice

MAP ORP
Kopřivnice

Mgr. Hana
Kachtíková
(Etická výchova
o.p.s.) – lektor

9 mateřských škol v organizaci

ZS Floriána Bayera, město
Kopřivnice

2017-2018

50 640 ,- Kč

?

MŠMT, dotace EU –
projekt Operační
program Výzkum, vývoj a
vzdělávání období 2014
– 2020 Výzva č.
02_16_022 PODPORA
ŠKOL FORMOU
PROJEKTŮ
ZJEDNODUŠENÉHO
VYKAZOVÁNÍ - ŠABLONY
PRO MŠ A ZŠ I.

Nabídka všem
školám v ORP

Cílem je podpořit pedagogy mateřských škol, a to
Pedagog absolvuje v rámci šablony vzdělávací program
prostřednictvím absolvování akreditovaného vzdělávacího
DVPP v celkovém minimálním časovém rozsahu 24
programu DVPP zaměřeného na osobnostně sociální
hodin.
rozvoj dvouletých dětí v mateřské škole.

1.3.2.

x

Realizace přednášky o inkluzivním vzdělávání v ČR,
seznámení s Akčním plánem
inkluzivního vzdělávání, vč. Vyhlášky 27/2016

7 000,- Kč

Nabídka všem
MŠ v ORP

20 256,- Kč

10 000,- Kč

9 mateřských
168 800,- Kč
škol v organizaci

Školy a školská
zařízení,
subjekty
2017
působící ve
školství v rámci
OPR Kopřivnice

• MŠMT, dotace EU –
projekt Operační
program Výzkum, vývoj a
vzdělávání období 2014
– 2020 Výzva č.
02_16_022 PODPORA
ŠKOL FORMOU
PROJEKTŮ
ZJEDNODUŠENÉHO
VYKAZOVÁNÍ - ŠABLONY
PRO MŠ A ZŠ I.

MŠMT, dotace EU –
projekt Operační
program Výzkum, vývoj a
vzdělávání období 2014
– 2020 Výzva č.
02_16_022 PODPORA
ŠKOL FORMOU
PROJEKTŮ
ZJEDNODUŠENÉHO
VYKAZOVÁNÍ - ŠABLONY
PRO MŠ A ZŠ I

1.3.2.

Poznání sebe sama i ostatních lidí – orientace v sobě i v
druhých lidech, naučit se poznávat potřeby a pocity
člověka bez slovní komunikace.

Realizace vzdělávací akce -probíhá formou aktivního
sociálního učení, nácvik ve skupinách, využití neverbální
Pedagogové ZŠ
komunikace v jednáních s kolegy, nadřízenými,
podřízenými.

1.3.2.

Rozvoj dovedností kolegiální podpory pro individualizaci
ve vzdělávání.

Organizace MŠ Kopřivnice se zapojí do projektu CESTA,
který připravilo Krajské zařízení pro další vzdělávání
Pedagogové MŠ
pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový
Jičín, příspěvková organizace (dále jen KVIC).

x

1.3.2.

Realizace zážitkového semináře, který nabídne
Zvýšit kompetence pedagogických pracovníků ve zvládání pedagogům praktické návody k psychické i fyzické
zátěžových situací, psychického i fyzického vypětí
„očistě“, konkrétní cvičení a metody,které mohou
využívat při každodenní potřebě relaxace.

x

1.4.

Podpora profesních kompetencí pro vedoucí pracovníky.

VZDĚLÁVÁNÍ NEPEDAGOGICKÝCH
PRACOVNÍKŮ

x

1.4.

Čtenářská pregramotnost
Matematická pregramotnost
Polytechnické vzdělávání

X

1.4.

Neverbální komunikace – skrytá
sdělení

Individualizace vzdělávání

Pedagog sám sobě aneb Na stres od
lesa…

VP - Vedoucí pracovník

Sdílení a předávání zkušeností

Inkluze v praxi našich škol

Inspiromat logiky

Sdílení zkušeností pedagogů z různých
škol prostřednictvím vzájemných
návštěv (pro MŠ)

x

x

x

x

x

x

1.4.

MAP ORP
Kopřivnice

PhDr. Jarmila
Peterková lektor

Město Kopřivnice, ZŠ města a ORP
Kopřivnice

MAP ORP
Kopřivnice

Kvic NJ

Kvic NJ

MAP ORP
Kopřivnice

PhDr. Stanislava
Podžorná

Město Kopřivnice, MŠ města a ORP
Kopřivnice

Organizace MŠ Kopřivnice se zapojí do projektu CESTA,
Pedagogové MŠ
který připravilo Kvic.

MaP ORP
Kopřivnice

Kvic NJ

MŠ Kopřivnice p.o.

Vytváření povědomí o základních pedagogických
zásadách, vedení k jednotnému působení na děti, k
týmové spolupráci pedagogických i nepedagogických
pracovníků ve školním prostředí

Setkávání pedagogů a nepedagogů , sdílení zkušeností a Pedagogové MŠ a
nastavování podmínek pro společnou práci ve školním nepedagogičtí
prostředí
pracovníci

MŠ ORP
Kopřivnice

Město Kopřivnice MŠ Kopřivnice p.o.

Rozvoj dovedností pro kolegiální podporu v
pre/gramotnostech

Organizace MŠ Kopřivnice se zapojí do projektu CESTA,
Pedagogové MŠ
který připravilo Kvic.

MŠ Kopřivnice
Kvic NJ
p.o.

Zkvalitnit komunikaci a předávání informací mezi
mateřskými a základními školami- zejména pro přestup
dětí z MŠ na ZŠ.

Předškolní třídy mateřských škol navštíví první třídy na
základních školách (přednostně spádové školy v jedné
lokalitě, ale i další školy v obci, ve městě), proběhne
společná vyučovací hodina, prohlídka školy, jídelny,
tělocvičny, družiny.

Pedagogové

Děti a pedagogové
MŠ

Mš a ZŠ ORP
Kopřivnice

1.4.

Sdílení a předávání zkušeností pedagogů se zavedením
inkluze do praxe škol

Získávání informací k problematice „Společného
ZŠ a MŠ ORP
Pedagogové MŠ a ZŠ
vzdělávání“ formou workshopů na jednotlivých školách
Kopřivnice

1.4.

Sdílení a předávání příkladů dobré praxe, inspirace pro
rozvoj matematické logiky

3 setkání ZŠ, kteří se orientují na rozvoj mat. logického a
informatického myšlení (gramotnosti), burza nápadů,
Pedagogové ZŠ
vytvoření metodiky kroužku zábavné logiky, tvorba
sdílené sbírky příkladů

ZŠ ORP
Kopřivnice

1.4.

Cílem je podpořit pedagogy mateřských škol ve zvyšování
Pedagogický pracovník ve spolupráci s vedením
kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově
„vysílající“ mateřské školy identifikuje oblasti, ve které
dětí, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností
chce rozvíjet své znalosti a dovednosti.
mezi pedagogy z různých škol v rámci ČR.

Pedagogové MŠ

MŠ ORP
Kopřivnice

Pedagogové MŠ

Sdílení zkušeností pedagogů

x

1.4.

Získat informace a poznatky o organizaci práce s dětmi se
speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), rozšiřovat
povědomí pedagogů o možnostech práce s dětmi s SVP,
navázat spolupráci s pedagogy ze zařízení, které vzdělává
děti s SVP.

S-dílna na téma Společné vzdělávání

x

1.4.

Cílem je výměna informací a zkušeností na téma společné Pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci, kteří se podílí na
vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
vzdělávání dětí se SVP, budou mít možnost setkání na S- Pedagogové MŠ
(dále jen SVP).
dílně.

Návštěva pedagoga na spolupracujícím zařízení,
seznámení se s užívanými vzdělávacími metodami a
pracovními postupy v daném zařízení formou
jednodenní stáže

zúčastněné školy

Mš Kopřivnice p.o.

Školy a školská
zařízení,
subjekty
2017
působící ve
školství v rámci
OPR Kopřivnice

2017-2020

2017

2017-2020

2017

MŠ ORP
Kopřivnice

MŠ města a ORP
2 000,- Kč
Kopřivnice
MŠ ORP
Kopřivnice
MŠ ORP
Kopřivnice

2017-2020

MŠ Kopřivnice

2017-2018

MŠ Kopřivnice,
ZŠ Emila
Zátopka, ZŠ
17.listopadu, ZŠ
svaté Zdislavy,
ZŠ Milady
Horákové, ZŠ
Alšova, ZŠ
Floriana Bayera

pedagogové škol, zástupci PPP, SPC 2017-2018

MŠ Kopřivnice, ,
ZŠ svaté
Zdislavy, ZŠ
Floriana Bayera,
ZŠ Jičínská
Příbor, ZŠ a MŠ
Ženklava

MŠ Kopřivnice, ZŠ Emila Zátopka,
ZŠ 17.listopadu, ZŠ svaté Zdislavy,
ZŠ Milady Horákové, ZŠ Alšova, ZŠ
Floriana Bayera

Město Kopřivnice
(příp. další
Zúčastněné školy v ORP
zapojená obec)

2017

Nabídka všem
školám ORP

zúčastněné školy v ORP

2017-2018

Nabídka všem
školám ORP

25 476,- Kč

MŠ Kamarád
Příbor,
Město Příbor, město Kopřivnice
spolupracující
škola

spolupracující škola

2017-2018

Nabídka všem
školám ORP

4 000,-Kč

Organizace MŠ Organizace MŠ
Kopřivnice
Kopřivnice

Organizace MŠ Kopřivnice

MŠ Kopřivnice

2017

9 MŠ Organizace
MŠ Kopřivnice

MŠMT, dotace EU –
projekt Operační
program Výzkum, vývoj a
vzdělávání období 2014
– 2020 Výzva č.
02_16_022 PODPORA
ŠKOL FORMOU
PROJEKTŮ
ZJEDNODUŠENÉHO
VYKAZOVÁNÍ - ŠABLONY
PRO MŠ A ZŠ I.

Společné setkávání pracovníků
školních poradenských pracovišť

x

Předškoláček

x

Setkání ředitelů a zástupců škol v
rámci ORP Kopřivnice

x

Setkání starostů v rámci ORP
Kopřivnice

x

Setkávání školních poradenských pracovníků, školních
pracovníci školních
speciálních pedagogů a psychologů, metodiků prevence
poradenských
a školních výchovných poradců mateřských a základních
pracovišť
škol se zástupci pedagogicko psychologické poradny

1.4.

Uskutečnit společná setkávání odborníků školních
poradenských pracovišť.

1.4.

V rámci několika setkání přicházejí děti, které se stanou
Děti a pedagogové
Propojení a spolupráce MŠ a ZŠ. Usnadnění přechodu dětí v září 2017 školáky v odpoledních hodinách do školy,
kde se zábavnou formou seznámí s chodem a průběhem Mš a ZŠ
z MŠ do ZŠ.
vyučování a nejrůznějších aktivit.

1.4.

Seznámení ředitelů s aktuálními informacemi, předávání
zkušeností a diskuse, zvýšení informovanost

1.4.

Seznámení starostů s aktuálními informacemi, předávání Pravidelné setkání starostů v rámci ORP Kopřivnice
Starostové obcí ORP ORP
zkušeností a diskuse, zvýšení informovanosti a podpora
umožní efektivnější výměnu informací a také zkušeností
Kopřivnice
Kopřivnice
vzájemné spolupráce se školami a školskými organizacemi např. o vzdělávání v rámci ORP apod.

zaměstnanci školních
Workshopy určené pracovníkům ŠJ, pedagogům,
MAP ORP
rodičům na téma pestrá strava, zefektivnění nákladů ŠJ, kuchyní,
Kopřivnice
pedagogové, rodiče
příklady dobré praxe

Hnutí
Foodrestart, Mgr.
KHS, nutriční specialisté
Štěpánka
Vontrobová

Realizace vzdělávacích seminářů -zásady tvorby
jídelníčku pro předškolní děti, zdravá, pestrá strava,
příklady vhodných pokrmů, jejich úprava

MŠ Kopřivnice

Pravidelné setkání ředitelů a zástupců škol v rámci ORP
Ředitelé škol a
Kopřivnice umožní efektivnější výměnu informací a také
školských zařízení
zkušeností např. o školeních, lektorech, metodách apod

ORP
Kopřivnice

Speciální
pedagogové
jednotlivých škol,
školní
psychologové,
MŠ a ZŠ v ORP Kopřivnice
pracovníci
poradenských
pracovišť na
školách.

ZŠ Kopřivnice, ZŠ Kopřivnice, ul.
ul. Alšova,
Alšova, spádové Zúčastněné školy v ORP
spádové MŠ
MŠ

Město
Kopřivnice

2017

ZŠ Kopřivnice, ul.
Alšova, spádové
MŠ

2017

Školy, školky,
organizace
působící ve
školství c rámci
OPR Kopřivnice

Školy, školky, organizace působící
Město Kopřivnice
2017
ve školství c rámci OPR Kopřivnice

Město Kopřivnice

Obce a organizace působící ve
školství c rámci OPR Kopřivnice

2017

Obce a
organizace
působící ve
školství c rámci
OPR Kopřivnice

2017

Nabídka všem
ZŠ, MŠ a
5 tis. Kč
školským
zařízením v ORP

MAP ORP Kopřivnice

MŠ ORP
Kopřivnice

MAP ORP Kopřivnice, EU

FOODRESTART školám

x

3.1.

Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců škol a rodičů v oblasti
kvalitního a zdravějšího stravování

Specifika a možnosti školního
stravování v MŠ

x

3.1.

Podpora zaměstnanců ŠJ MŠ prostřednictvím DVPP na
témata racionální výživy ve školním stravování

Screening nadání v organizaci MŠ
Kopřivnice p.o.

x

3.2.1.

Vyhledání dětí s potenciálním nadáním v organizaci MŠ, Spolupráce s PPP Nový Jičín - provedení vyšetření
diagnostika intelektových schopností, vytváření podmínek na žádost rodičů a nastavení individuálních
pro optimální rozvoj potenciálu nadaných dětí
podmínek pro rozvoj nadání

Speciální
pedagogové a
pedagogové MŠ

Speciální
MŠ Kopřivnice
pedagogové a
(9 MŠ)
pedagogové MŠ

Pedagogicko psychologická
poradna Nový Jičín

každoročně
průběžně

9 MŠ organizací
Kopřivnice

soukromé financování,
zdroje EU

Screening sluchu - prevence
sluchového postižení v MŠ Kopřivnice

x

3.2.1.

Vyhledání dětí s rizikem sluchových vad při spolupráci s Speciální
Vyhledání dětí s rizikem sluchových vad v organizaci MŠ a
odbormíky, vytváření podmínek pro jejich vzdělávání v pedagogové a
vytváření vzdělávacích podmínek pro ně
běžné MŠ
pedagogové MŠ

Speciální
MŠ Kopřivnice
pedagogové a
(9 MŠ)
pedagogové MŠ

SPC Frýdek-Místek

každoročně říjen

9 MŠ organizací
Kopřivnice

soukromé financování,
zdroje EU

3.2.1.

Vyhledání dětí v organizaci MŠ s rizikovým vývojem řeči a
zajistit jim odbornou péči ve spolupráci s klinickým
logopedem a poskytování podpůrných opatření ve
Poskytnout dětem v MŠ s rizikovým vývojem řeči takové
vzdělávání
podmínky, aby se optimalizoval jejich řečový vývoj

Speciální
MŠ Kopřivnice
pedagogové a
(9 MŠ)
pedagogové MŠ

každoročně
Klinický logoped Mgr. Roubínková,
listopadkliničtí a školní logopedi města
prosinec

9 MŠ organizací
Kopřivnice

soukromé financování,
zdroje EU

3 -denní plnění úkolů zaměřených na osobnostní rozvoj,
žáci 6. ročníků a
respekt, poznání sebe i druhých, spolupráci, komunikaci
jejich pedagogové
ve třídě

metodik
Město Příbor,
odborní lektoři, školní
prevence
ZŠ Jičínská
rizikových jevů ZŠ psychol.poradce a jeho tým
Příbor
Příbor, Jičínská

ZŠ Příbor,
Jičínská 486,
10 tis. Kč
okres Nový Jičín

rozpočet školy, zákonní
zástupci, rozpočet města

Realizace her, aktivit zaměřených na: spolupráce,
žáci 6. ročníků a
společné řešení problémů a konfliktů, vzájemná důvěra,
jejich pedagogové
rozvoj komunikačních dovedností

Město
ZŠ E. Zátopka
Kopřivnice a zŠ
Kopřivnice, PPP
E. Zátopka
Ostrava
Kopřivnice

PPP Ostrava, KRPŠ E. Zátopka
Kopřivnice

ZŠ E. Zátopka
Kopřivnice

60 tis. Kč

rozpočet města, kraje - v
případě získání dotace

ZŠ Ženklava

5 tis. Kč

rozpočet obce

Logopedický screening v MŠ
Kopřivnice, p.o.

x

zaměstnanci jídelen MAP ORP
MŠ
Kopřivnice

Speciální
pedagogové Mgr.
Fišerová, Mgr.
Pokorná,
logopedický tým

Město Kopřivnice, KHS, KVIC, MŠ
Kopřivnice

2017

Adaptační pobyt

x

3.2.1.

Stmelení koletivů žáků 6. roč., prověření schopností
vzájemné spolupráce žáků a nového třídního učitele,
prevence rizik. chování

Adaptační pobyt pro žáky 6. tříd

x

3.2.1.

Začlenění žáků do nově vzniklých tříd, nových třídních
kolektivů, poznání tř. učitele, vzájemná důvěra,
spolupráce mezi žáky, zformulování pravidel třídy

Bezpečně na cestě

x

3.2.1.

Prevence rizikového chování v dopravě, bezpečný pohyb v Získávání vědomostí a dovedností na dopravním hřišti v
dopravě, 1. pomoc, ostatní složky integr. Systému,
Kopřivnici z: orientace v prostoru, dopravní značky,
žáci ZŠ Ženklava
společná komunikace, bezpečnostní prvky
semafory, vytvoření materiálů z oblasti DV

Ženklava

ZŠ Ženklava

Policie ČR, Dopravní hřiště
Kopřivnice, odborný lektor

3.2.1.

Prevence rizikových projevů chování, zdravý životní styl,
zdravá výživa, prevence rasismu, netolerance, násilí,
xenofobie, etická výchova, vzájemná komunikace,
spolupráce, dodržování pravidel, řešení konfliktů

MAP ORP
Kopřivnice,
Frenštát p/R,
Bílovec,
Fulnek, Nový
Jičín

ZŠ Floriána
Bayera
Kopřivnice

všechny zúčastněné školy
zapojené do soutěže, odborní
lektoři

Město
Kopřivnice,
Lubina,
Závišice, Mniší,
Štramberk,
Rybí

Atletický klub E.
Zátopka
Kopřivnice, ZŠ E.
AKEZ Kopřivnice, ZŠ E. Zátopka, ZŠ
Zátopka a ZŠ
květen/červen 10 základních
Alšova Kopřivnice, KH Kopřivnice,
Alšova
2017
škol
Město Kopřivnice
Kopřivnice, Klub
házené
Kopřivnice,

Okresní soutěž "ZDRAVÍČKO"

Atletický víceboj 1. stupně ZŠ

x

x

3.2.2.

Všestranný rozvoj dětí, přivést děti ke sportu, obratnost,
vytrvalost

Realizace okresní vědomostně dovednostní soutěže pro
žáci škol města a
družstva žáků škol města i okresu zaměřená na uvedené
okresu, pedagogové
oblasti prevence rizikových projevů chování, zdravý
škol
životní styl, pohyb, multikulturní výchova

Soutěž družstev škol - mladší a starší kategorie, která
soutěží v lehkoatletickém čtyřboji (běh přes překážky,
skok do dálky z místa, hod míčkem a běh na 400- 600
m)

mladší a starší žáci
škol - dle ročníku
narození

každoročně září

9.17

každoročně,
celoročně,
průběžně

10 tis. Kč

ZŠ Města
Kopřivnice, ZŠ
pro žáky se SVP 5.17
11 tis. Kč
Nový Jičín,
Fulnek, Bílovec,
Kopřivnice

10 tis. Kč

Moravskoslezský kraj dotační program
Prevence rizikových
projevů chování,
rozpočet školy-vlastní
podíl

rozpočet AKEZ
Kopřivnice, rozpočet
města

Taneční přehlídka "MOJE TRDLOVÁNÍ"

"Týden zdraví ve škole"

x

x

Cheeky Girls Cup, Cheeky Boys Cupflorbalový turnaj pro děvčata a
chlapce 2. st. ZŠ

Koloběžkové závody

x

x

Kopřivnická laťka - Memoriál Otakara
Michálka

x

5 MŠ organizace MŠ Kopřivnice,
MŠ Motýlek, ZŠ Mniší, Poledance
studio Rebelky

3.2.2.

Motivace dětí předškolního věku k pohybovým aktivitám
spojeným s hudbou - zdravý způsob relaxace

Předvedení tanečních lidových či moderních rytmických
děti MŠ, ZŠ
vystoupení dětí na přehlídce

MAP ORP
Kopřivnice

3.2.2.

prevence rizikových projevů chování, výchova ke
zdravému životnímu stylu formou realizace "Týdne
zdraví", zvyšování osobní odpovědnosti, změny postojů
názorů a chování při využití etické výchovy u žáků ze
sociokulturně znevýhodněného prostředí

Realizace "Týdne zdraví" ve škole - pohybové,
preventivní, etické aktivity a činnosti ve výchovně
žáci, pedagogové,
vzdělávacím procesu v daném týdnu, v jednotl.
rodiče -ZŠ Floriána
vyučovacích hodinách,společné aktivity s rodiči -cvičení, Bayera Kopřivnice
vaření atd., programy s odborníky

Město
ZŠ Floriána
Kopřivnice, ZŠ
Bayera
F.Bayera
Kopřivnice
Kopřivnice

pedagogové školy, rodiče
žáků,odborní lektoři, externí
pracovníci - vzděl. Programy

3.2.2.

Popularizace školního florbalu v dívčí a chlapecké
kategorii, rozvoj pohybových aktivit, herních dovedností
děvčat a chlapců formou kolektivního sportu

Realizace florbalového turnaje děvčat a chlapců pro
přihlášené školy ve spádové oblasti okresu

MAP ORP
Kopřivnice,
další školy
okresu NJ

ZŠ a MŠ
Stramberk

Město Štramberk (provozovatel
haly)

3.2.2.

Podpora zdravého pohybu

Děti ve věku do 10-ti let závodí ve své kategorii na
koloběžkách svých či zapůjčených z Dopravního hřiště
Kopřivnice

MŠ I. Šustaly
Kopřivnice

Dopravní hřiště Kopřivnice - lektor
DH

3.2.2.

Přivedení většího počtu dětí ke sportu, kultura, sportu,
smysl pro fair play

Realizace soutěže ve skoku do výšky v kategoriích od
předškoláků po dorostence

ZŠ M. Horákové
Kopřivnice vyučující TV

Město Kopřivnice, VOŠ, SOŠ a SOU
Kopřivnice, AŠSK

žáci ZŠ Štramberk a
ostatních

Město
děti a žáci škol do 10- Kopřivniceti let
Dopravní
hřiště
MAP ORP
děti, žáci a studenti Kopřivnice,
další školy
MŠ, ZŠ, SŠ
okresu NJ

MŠ Hájov

Lehkoatletický trojboj

x

3.2.2.

Uspořádání soutěžního odpoledne pro žáky 1. stupně v
Podpora zdraví a zdravého vývoje dětí, pohybové aktivity lehkoatletických disciplínách: hod kriketovým míčkem,
žáci 1. stupně škol
venku, soutěžení v duchu fair play
běh 50m a skos do dálky. Účastní se i rodiče žáků a
veřejnost.

Moravskoslezs
ZŠ a MŠ Petřvald ký kraj

Minivíceboj mateřských škol aneb
Kopřivnický šikula

x

3.2.2.

Podpora zdravého vývoje dětí, radost z pohybu,
osvojování pohybových dovedností, tělesná zdtanost,
zapojení dětí do sportování, měření sil s vrstevníky

MAP ORP
Kopřivnice

AKEZ Kopřivnice,
AKEZ Kopřivnice, ZŠ E. Zátopka
ZŠ E. Zátopka
Kopřivnice, KH Kopřivnice, Město
Kopřivnice, KH
Kopřivnice
Kopřivnice

Minizátopek

x

3.2.2.

Město
Kopřivnice

ZŠ E. Zátopka
Kopřivnice

Sportovní olympiáda

x

3.2.2.

Mošnov,
Skotnice

MŠ Mošnov

Nácvik orientace v terénu pomocí GPS

Pobyt v přírodě

x

x

Soutěž družstev (5 chlapců a 5 děvčat z každé MŠ),
soutěží se ve 4 disciplínách

žáci MŠ

Uspořádání štafetového běhu vytvořeného z družstev
Připomenutí výročí narození slavného rodáka Kopřivnice
10-ti běžců z každé zúčastněné MŠ. Běh zahájí p. Dana děti MŠ
Emila Zátopka
Zátopková
Realizace sportovního odpoledne na školní zahradě MŠ
Rozvoj pohybových dovedností dětí, vznik nových
Mošnov, kde budou vytvořena stanoviště na rozvoj
děti MŠ
přátelských vztahů mezi dětmi při navázání spolupráce
pohybových dovedností a obratnosti. Děti závodí ve
MŠ, rozvoj komunikačních dovedností, tolerance, fair play
smíšených skupinách

ZŠFloriána
5.17 Bayera,
Kopřivnice

únor/březen
2017 chlapci
září/říjen
2017děvčata

všechny děti
9.17 města ve věku
do 10-ti let

12.17

8 tis. Kč

6 základních škol 8,5 tis. Kč

1 tis. Kč

MŠ, ZŠ, SŠ města
12 tis. Kč
a okolí

ZŠ Petřvald,
Mošnov,
Trnávka,
5.17 Sedlnice,
Jistebník, Stará
Ves nad
Ondřejnicí

Moravskoslezský kraj dotační program
Prevence rizikových
projevů chování,
rozpočet školy-vlastní
podíl
výtěžek ze startovného,
soukromé financování
(sponzoři)
rozpočet Města
Kopřivnice, dotační
zdroje
dotace Města
Kopřivnice, AŠSK

5 tis. Kč

rozpočet obce

4.17

MŠ Kopřivnice,
MŠ Štramberk,
MŠ Závišice, MŠ
Lubina

10 tis. Kč

rozpočet AKEZ, rozpočet
města

Město Kopřivnice, Český klub
olympioniků v čele s Danou
Zátopkovou

9.17

10 MŠ města
Kopřivnice

10 tis. Kč

rozpočet města

MŠ Skotnice

5.17

MŠ Mošnov a
MŠ Skotnice

500,-Kč

rozpočet obce

Masarykovo
gymnázium
Příbor, ZŠ
Jičínská Příbor

8 tis. Kč

rozpočet města

150 tis. Kč

rozpočet obce,
soukromé financování

3.2.2.

Osvojení práce s GPS navigací, rozvoj spolupráce mezi
zúčastněnými školami

Žáci ZŠ a studenti gymnázia ve smíšených skupinách
prochází trasu určenou GPS souřadnicemi. Na
stanovištích plní úkoly zaměřené na 1. pomoc,
zeměpisné pojmy a orientaci v terénu pomocí mapy.

Katastr obcí
žáci ZŠ a studenti SŠ Příbor a
gymnázium
Skotnice

3.2.2.

Zdravý pohyb na zdravém vzduchu

Několikadenní pobyt dětí v horském středisku Beskydy, Jeseníky - sportování, hry, soutěže, stanování

žáci ZŠ a MŠ

Příprava a realizace turnaje ve florbalu

žáci ZŠ sv. Zdislavy,
klienti denního
Kopřivnice
stacionáře Kopretina
Vlčovice

ZŠ sv. Zdislavy
Kopřivnicr

Denní stacionář Kopretina Vlčovice

10.17

ZŠ sv. Zdislavy
Kopřivnice

žáci ZŠ sv. Zdislavy,
klienti denního
Kopřivnice
stacionáře Kopretina
Vlčovice

ZŠ sv. Zdislavy
Kopřivnicr

Denní stacionář Kopretina Vlčovice

2.17

ZŠ sv. Zdislavy
Kopřivnice

Ženklava,
Trnávka

soukromé zdroje
financování

11.17 7 MŠ, 1 ZŠ

Masarykovo
gymnázium
Masarykovo gymnázium Příbor, ZŠ
jaro 2017
Příbor, ZŠ Jičínská Jičínská Příbor
Příbor
ZŠ a MŠ Ženklava DDM Kopřivnice, sponzoři

ZŠ a MŠ
6.17 Ženklava,
ZŠ Trnávka

Přátelský turnaj ve florbale

x

3.2.2.

Rozvoj spolupráce s denním stacionářem Kopretina
Vlčovice, rozvoj pohybových dovedností

Přátelský turnaj ve stol.tenisu

x

3.2.2.

Rozvoj spolupráce s denním stacionářem Kopretina
Vlčovice, rozvoj pohybových dovedností

Příprava a realizace turnaje ve stolním tenisu

x

3.2.2.

Podpora zdravého fyzického vývoje dětí, vytváření
příležitostí pro pohybové aktivity

Absolovování vzdělávacích kurzů pro děti, na kterých se
děti MŠ
seznámí se základy plaveckých a lyžařských dovedností

Město
Kopřivnice

Organizace MŠ
Kopřivnice

Plavecká škola Kopřivnice,
Usměvavé lyžování Palkovice,
Organizace MŠ Kopřivnice

školní rok
2016/2017

9 MŠ organizace
2650,-Kč,/dítě
Kopřivnice

soukromé financování rodiče

x

3.2.2.

Podpora zdravého fyzického vývoje dětí, vytváření
příležitostí pro pohybové aktivity

Absolovování vzdělávacích kurzů pro děti, na kterých se
děti MŠ
seznámí se základy plaveckých a lyžařských dovedností

Kateřinice

MŠ Kateřinice

Plavecká škola Žabička,Usměvavé
lyžování Palkovice, MŠ Kateřinice

školní rok
2016/2017

MŠ Kateřinice

2560,-Kč/dítě

soukromé financování rodiče

Realizace štafetového běhu a běhu na 200 m družstev
dané MŠ, semifinále jednotlivců, finále jednotlivců

děti MŠ

Město
Kopřivnice

ZŠ E. Zátopka
Kopřivnice

zúčastněné MŠ, ZŠ E. Zátopka
Kopřivnice,Město Kopřivnice

10 tis. Kč

rozpočet města

žáci ZŠ - 1., 2. st.

Město
Kopřivnice

ZŠ E. Zátopka
Kopřivnice

ZŠ E. Zátopka Kopřivnice, Český
klub olympioniků, ČOV, Město
Kopřivnice

10 tis. Kč

rozpočet města

Sportovní aktivity dětí v MŠpředplavecký výcvik, Usměvavé
lyžování
Sportovní aktivity dětí v MŠpředplavecký výcvik, Usměvavé
lyžování
Sportujeme s Emílkem

x

3.2.2.

Podpora zdravého životního stylu, probuzení chuti
sportovat, radost z pohybu, soudržnost, spolupráce,
získání sportovních návyků

Zátopkova 5 a 10

x

3.2.2.

Sestavení družstva 28 žáků - běžců z každé školy. Školy
Připomenutí výročí narození slavného rodáka Kopřivnice
soutěží ve štafetovém běhu - žáci 1. st. dohromady 5
Emila Zátopka -před "Během rodným krajem E. Zátopka"
km, žáci 2. st dohromady 10 km

11.17 8 MŠ

9.17

4-5 ZŠ města
Kopřivnice

4 tis. Kč

2 tis. Kč

soukromé financování

soukromé financování

Okresní turnaj ve stol. tenisu

x

Seznamte se s Fair trade

Celoškolní projekt v rámci projektu
Global schools

x

x

Expedice Bílá hora

x

Jak se dříve žilo

x

Kateřinické dožínky

Les ve škole

Život na statku

x

x

x

Náš krmelec

x

3.2.2.

Uspořádání turnaje ve stolním tenisu pro žáky škol
Rozvoj pohybových dovedností, zdravého životního stylu,
města i okresu v rámci projektu "Týdny zdraví ve škole
zájmové aktivity k vhodnému trávení volného času
II"

MAP ORP
Kopřivnice,
žáci škol města a
Frenštát p/R,
okresu, pedagogové
Bílovec,
škol
Fulnek, Nový
Jičín

Projekt "Týdny zdraví ve škole II. aneb s etikou i etiketou
do života správnou cestou, určený k seznámení s
problematikou Fair Trade - Spravedlivý obchod.

Presentace žáků školy o tématice Fair Trade, výstavky k
tématu, ochutnávbky fairtraových potravin, výstavky
žáci ZŠ
fairtraidových výrobků,test o Fair Trade o ceny

3.3.

Realizace cílů Globálně rozvojového vzdělávání

Týdenní projekt zaměřený na zkoumání současných
globálních problémů. 6áci budou rozvíjet dovednosti
spolupracovat v týmech, vyhledávat a vybírat relevantní žáci ZŠ
informační zdraje, zpracovávat informace a kriticky je
srovnávat. Součástí projektu je beseda a exkurze.

3.3.

Hrou rozvíjet poznatky z oblasti ekologie a ochrany
přírody, rozvíjet pohybové dovednosti.

Pomocí motivace hry na horolezce plnit cestou různé
úkoly, zaměřené na ekologii, ochranu přírody a rozvoj
pohybových dovedností. Na vrcholu vztyčí každá MŠ
svou vlajku.

3.3.

Návštěva muzea venkovského života ve Skotnici.
Seznamování dětí s bydlením na statku, s vybacvením
Předávat dětem elementární poznatky o dřívějším a
současném životě na venkově, pěstovat vztah k životnímu domu, hospodářských budov, s hospodářskými zvířaty a děti MŠ
prostředí.
zemědělskými stroji. Ukázka tradičních venkovských
prací - draní peří, stloukání másla apod.

3.3

zdroje MSK - dotační
6 000 Kč program, rozpočet města
- dotace na projekt

Mgr. Radek Eliáš,
Společnost Člověk v tísni/Varianty,
Mgr. Zbyněk
KVIC Nový Jičín, město Příbor,
jaro 2017
Machtanz, ZŠ
Pavel Karban - Deník Právo.
Příbor, Jičínská

1 ZŠ (Příbor,
Jičínská)

5 000 Kč zdroje EU, rozpočet školy

MŠ I.Šustaly

9 MŠ Kopřivnice

1 000 Kč

Všechny školy zapojené do soutěže březen 2017,

Kopřivnické MŠ

říjen 2017,

Obec Skotnice, MŠ územního
obvodu Kopřivnice

duben-květen 10 MŠ ORP
2017
Kopřivnice

3.3.

Vytvářet pozitivní vztah žáků k životnímu prostředí-lesu.
Poznávat ekosystém lesa přímo v lese.

Žáci 1.,2., a 4. ročníku pracují s ročními metodikami Les
ve škole ve spolupráci se sdružením TEREZA. Úkoly, hry,
prožitkové aktivity probíhají ve třídě a několikrát do
Žáci ZŠ
roka přímo v lese. Žáci si vedou Lesní deník,
zpracovávají závěrečné výstupy, které odešleme přímo
sdružení TEREZA.

Město Příbor.
Nový prales na Učitelé ZŠ Příbor,
vzdělávací centrum TEREZA
Ještědském
Jičínská 486
hřebeni.

3.3.

Prohlubovat znalosti dětí o hospodářských a domácích
zvířatech a jejich užitku. Seznámit děti se životem na
statku.

Práce s encyklopediemi o zvířatech. Návštěva Jarošova
statku ve Studénce- seznámení dětí s provozem statku,
praktická ukázka péče o zvířata, vyzkoušení práce s
děti MŠ
hospodářským náčiním a péčí o zvířata. Následné
výtvarné zpracování tématu.

Mošnov,
Studénka

Pedagogové MŠ
Mošnov,
zaměstnanci
Jarošova statku

Zaměstnanci Jarošova statku

červen .2017, MŠ Mošnov

3.3.

Probouzet v dětech lásku k přírodě, zvyšovat pohybovou
zdatnost, prevence rizikových projevů

Ve spolupráci s rodiči a myslivci výroba krmelce, jeho
Děti ZŠ a MŠ
umístění v lese, dlouhodobá péče o tento krmelec. Sběr
Ženklava
žaludů, kaštanů - krmení v zimním období.

Polesí
Ženklava

ZŠ Ženklava

ZŠ Ženklava, rodiče, Myslivecké
sdružení

celoroční

ZŠ a MŠ
Ženklava,
spřátelené
málotřídní školy

Návštěvy turistických míst a památek s rodiči,
dokladování návštěvy prostřednictvím fotografií,
informačního letáku do !Cestovního pasu". Vyhodnocení Předškolní děti a
soutěže o nejaktivnějšího turistu, o nejnavštěvivanější jejich rodiče
místo. Tvořivě odpoledne na zahradě MŠ Frenštátská a
MŠ Švermova.

Město Příbor

MŠ Kamarád,
Příbor

MŠ Kamarád, měto Příbor, rodiče

červen 2017,
2018

Příborské MŠ

Chování v dopravních prostředcích, bezpečnost (vlak,
metro), poznávání historie, památek hlavního města,
rozdíl života vesnice/velkoměsta

Praha,ZŠ
Ženklava, ZŠ
Trnávka

ZŠ a MŠ Ženklava

ZŠ Ženklava, Hafíkov Praha
Butovice

červen 2017,

Město
Kopřivnice

ZŠ Floriána
Bayera,
Kopřivnice

Žáci, pedagogové školy, Státní fond
duben 2017,
životního prostředí

Praha

x

3.3.

Poznat hlavní město, historii, kulturu

3.3.

Ozdravný pobyt 30-ti žáků školy na Keltské salaši Ebeka
Akce v rámci projektu Státního fondu životního prostředí s realizací enviromentálního programu"Voda, to je
ozdravný pobyt žáků školy, realizace envirimentálního
žáci ZŠ
když…" - ochrana vody, vodní zdroje, ekosystémy vody,
programu, ochrana životního prostředí
voda v krajině, hrátky s vodou - pokusy a objevy.

3.4.

Navázání kontaktu se ZŠ v Polsku. Poznání jině země,
kultury. Aktivní použití anglického jazyka.

žáci 5. ročníku ZŠ

Navázání přátelství žáků, vzájemné návštěvy, podílení se
na významných dnech školy, města, e-mailová
Žáci ZŠ
korespondence

ZŠ města
Příbor

Moravskoslezský kraj dotační program
Prevence rizikových
projevů chování,
rozpočet školy-vlastní
podíl

ZŠ Kopřivnice,
Příbor,
Štramberk,
Fulnek, Nový
Jičín, Frenštát

ORP Kopřinice Obec Skotnice

Děti i dospělí občané Obec
obce Kateřinice
Kateřinice

3.3.

x

všechny zúčastněné školy
zapojené do soutěže

Oslavení ukončení sklizně - práce zdejších zemědělců

3.3.

x

Partnerská škola

Město Příbor

ZŠ Města
Kopřivnice, ZŠ
pro žáky se SVP 6 tis. Kč
2.17
Nový Jičín,
Fulnek, Bílovec,
Kopřivnice

Krojový dožínkový průvod, selská jízda, zhodnocení
práce zdejších soukromých zemědělců, předání
dožínkového věnce, vystoupení dětí MŠ, místních
tanečních skupin, cimbálová muzika, soutěže pro děti i
dospělé

Toulky do okolí Příbora

x

Kopřivnice,
Příbor,
ZŠ Floriána
Frenštát, Nový
Bayera,
Jičín, Fulnek,
Kopřivnice
Bílovec,
Štramberk

Děti z MŠ Kopřivnice Kopřivnice

Rozšířit povědomí dětí o turistických místech v okolí
našeho města, seznámit se s nejbližšími historickými
památkami a zajímavými místy našeho regionu.

"Voda, to je když…"

ZŠ Floriána
Bayera
Kopřivnice

Obec Kateřinice

Obec Kateřinice, místní zemědělci,
MŠ, SDH Kateřinice, TS Rebelky, TS září .2017,
Cats, restaurace Sport

ZŠ Příbor, Jičínská Zúčastněné ZŠ

září 2016 květen 2017

5 000 Kč rozpočet obce Skotnice

MŠ Kateřinice

ZŠ Příbor Jičínská

rozpočet zřizovatele,
soukromé financování

rozpočet obce

10 000 Kč rozpočet města

1 400 Kč soukromé financování

10 000 Kč rozpočet obce

3 000 Kč

Rozpočet zřizovatele,
soukromé financování

ZŠ Ženklava, ZŠ
Trnávka

50 000 Kč

soukromé financování,
rozpočet obce

ZŠ Floriána
Bayera,
Kopřivnice

80 000 Kč

Dotace Státního fondu
životního prostředí

50 000 Kč

Rozpočet školy,
soukromé financování

ZŠ Příbor,
prosinec 2016 - Jičínská, Szkola
červen 2017 Podstawowa nr
109, Krakow

Projektový den: Naše obec

x

Setkání dvou generací

Vystoupení školní kapely pro
charitativní účely

x

x

Zdravý víkend s etikou

x

Veselá zahrada

Vybudování třídy pro děti mladší 3 let
v p.o. Mateřské školy Kopřivnice.
Zdravé učení ve zdravé škole

x

3.4.

3.4.

Návštěva dětí z MŠ u seniorů v Domově seniorů s
vlastním pěvěckým programem, společné zpívání s
doprovodem klavíru. Návštěva dětí v Domově seniorů za
Rozvíjet spolupráci mateřské školy se seniory (Domov
účelem společného výtvarného tvoření. Návštěva
děti MŠ, senioři
seniorů Příbor) s cílem vnímání rozdílnosti potřeb dvou
generací a možnosti vzájemného prožitkového obohacení. seniorů v MŠ, společné čtení pohádek. Výroba dárků v
MŠ pro naše starší spoluobčany. Společné pohybové hry
v prostředí Domova seniorů.

MŠ Kamarád,
Příbor

MŠ Kamarád, Příbor, Domov
seniorů v Příboře

leden 2 MŠ v Příboře
prosinec 2017

Mgr. Zbyněk Machetanz, Mgr.
Marcela Holubová, pracovníci
Kulturního domu Příbor,
ozvučovací technik, moderátor
akce

květen 2017,

ZŠ Příbor
Jičínská,

5 000 Kč Rozpočet zřizovatele,

žáci a pedagogové škol, kteří se
přighlásí k účasti na víkendovém
pobytu

květen 2017,

ZŠ města
Kopřivnice

7 000 Kč Dotace MSK

žáci ZŠ, veřejnost

Město Příbor

3.4.

Projekt "Týdny zdraví ve škole II. aneb s etikou i etiketou
do života správnou cestou" - shrnující aktivity z celého
projektu - prevence rizikového chování, aktivity k
upevnění zdraví a zdravého životního stylu, etické
chování, pomoc a spolupráce, zájmové aktivity k
vhodnému trávení volného času.

Víkendový pobyt pro žáky školy, rodiče i žáky ostatních
ZŠ města, který proběhne v prostorách školy a okolí
zaměřený na uvedené shrnující aktivity celého ročního
projektu.

žáci ZŠ a jejich rodiče

Město
Kopřivnice

ZŠ Floriána
Bayera,
Kopřivnice

2.1.

2.1.

x

x

2.1.

2.2.

Angličtina hrou

x

2.2.

2.2.

CHŮVA

x

Město Příbor

Vystoupení školní kapely v celovečerním programu

x

Kluby rozvoje čtenářské gramotnosti
(projekt „GRAMMY“ – EU OP VVV –
tříletý projekt)

březen 2017,

Prezentace školy na veřejnosti, získání financí pro
dlouhodobý projekt "Adopce na dálku"

x

x

ZŠ a MŠ Mošnov Málotřídní školy v ORP Kopřivnice

3.4.

Filmový klub (projekt „GRAMMY“– EU
OP VVV – tříletý projekt)

Kluby rozvoje technických a
přírodovědných obor (projekt
„GRAMMY“ – EU OP VVV – tříletý
projekt)
1.
Klub rozvoje technických oborů rozvoj manuální zručnosti,
2. Badatelský klub (F,CH, Př)

Málotřídní
školy v ORP
Kopřivnice

Mgr. Zbyněk
Machetanz, ZŠ
Příbor Jičínská

x

x

Každá škola bude mít určený čas, ve kterém představí
obec, ve které se nachází jejich škola. Podmínky
prezentace: stručná historie obce, turistické zajímavosti žáci ZŠ
pro návštěvníky, aktivity obce, obrazový, akustický či
video materiál.

Představit a seznámit ostatní školy v okolí s obcí dané
školy

Zdravý pohyb na zdravém vzduchu

Vybudování herních prvků na školní zahradě, které
budou využívat žáci ve výuce, během přestávek a
zejména při pobytu ve školní družině.

Rozvoj sociálních a občanských kompetencí/gramotností
žáků základních škol, především žáků ze socioekonomicky
znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, dále
žáků ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání a
skupinu pak doplňují i ostatní žáci, čímž bude podpořeno
inkluzivní prostředí jako prostor pro tolerantní soužití.

ZŠ a MŠ
Ženklava, Dětský
klub
6.17 Ženklaváček,
spřátelené
Málotřídní školy

Ženklava,
Obec Ženklava, Certifikovaná firma poskytující tato
žáci ZŠ, děti MŠ a ŠD školní zahrada ředitelka ZŠ a MŠ vybavení (např. Bonita, Sport Club
Ženklava
…)
při ZŠ

Cílem je vytvořit podmínky pro přijímání dětí mladších tří Upravit třídu a zajistit bezpečnostní, hygienické,
Organizace MŠ
prostorové i materiální podmínky pro přijímání dětí
děti MŠ mladší tří let Kopřivnice
let a vybudování a vybavení třídy pro děti mladší 3 let
Kopřivnice
mladších tří let
v jedné z MŠ organizace
Možnost pobytu venku i při nepříznivém počasí (výuka,
žáci ZŠ a ŠD
Obec Ženklava Obec Ženklava
Vybudování venkovní učebny pro zdravou výuku
školní družina)
Filmový klub bude realizován při školách jako
volnočasová aktivita. Náplní bude např. promítání
dokumentárních filmů (Člověk v tísni..) Aktivity k obsahu
a problematice filmu (prožitkové aktivity, rozhovor,
beseda, návrhy řešení problému). Tvorba letáků k
žáci ZŠ
filmům. Besedy s tvůrci filmu. Projektová aktivita
"Konkurz do TV. Aktivity zaměřené na média a lidská
práva. Filmová kavárna. Filmová noc. Exkurze do
televize. Návštěva dokumentaristy, režiséra,,
moderátora, fotografa 1x za š.r.

Rozvoj jazykových kompetencí dětí a žáků (čtení, psaní,
žáci ZŠ
mluvení, poslech).
Setkání školních týmů (cca 4 děti v týmu). Zábavné
odpoledne formou her a soutěží na dané téma.

města
Kopřivnice,
Ostrava, Brno, ZŠ Floriána
Karviná,
Bayera,
Bohumín,
Kopřivnice
Vrbno pod
Pradědem

ORP
Kopřivnice

Chůva v mateřské škole bude pomáhat pedagogickému
Cílem aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu pracovníkovi s péčí o dvouleté děti, a to zejména v
– chůvu k předškolním pedagogům, kteří integrují do oblasti sebeobsluhy dítěte, zajištění bezpečnosti a děti MŠ mladší tří let Kopřivnice
individuálních potřeb dítěte. V organizaci Mateřské
dětského kolektivu dvouleté děti.
školy Kopřivnice budou působit po dobu 20 měsíců dvě
chůvy na úvazek 0,5.

2.2.

Cílem je zvýšit zájem dětí ze socioekonomicky
znevýhodněného prostředí o technické obory a zlepšit
možnost uplatnění těchto dětí.

Kluby rozvoje technických a přírodovědných oborů
budou realizovány při školách jako volnočasová aktivita.
Hlavní náplní budou nejrůznější aktivity, moderní
metody a formy práce rozvíjející technické a
přírodovědné gramotnosti - viz podrobný popis v RP

2.2.

Rozvoj čtenářské gramotnosti žáků 2. stupně základních
škol, především žáků ze socioekonomicky
znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, dále žáci
ohroženi předčasným odchodem ze vzdělávání a skupinu
pak doplňují i ostatní žáci, čímž bude podpořeno inkluzivní
prostředí jako prostor pro tolerantní soužití.

Kluby rozvoje čtenářské gramotnosti budou realizovány
při školách jako volnočasová aktivita. Hlavní náplní
budou nejrůznější aktivity, moderní metody a formy
práce rozvíjející čtenářskou gramotnost. V ZŠ Floriána
žáci 2.stupně ZŠ
Bayera budou pracovat dva kluby o počtu 10 žáků v
každém klubu. Oba kluby se budou scházet 1x za týden
1 hod.

žáci ze
socioekonomicky
znevýhodněného
prostředí

Město
Kopřivnice,
pořádající škola

Organizace MŠ
Kopřivnice

Malotřídní ZŠ v
okolí Mošnova

1 500 Kč Rozpočet obce

2 000 Kč

Rozpočet zřizovatele,
soukromé financování

500 000 rozpočet obce, zdroje EU

Zřizovatel, Organizace MŠ
červenec a
Kopřivnice, KHS, architekt, stavební
srpen 2017
firma
Obec Ženklava,ZŠ a MŠ Ženklava,
12.17
stavební firma

9 MŠ v
organizaci MŠ
Kopřivnice
ZŠ a MŠ
Ženklava

KVIC, ZŠ Štramberská, Kopřivnice,
SŠ, ZŠ a MŠ Karviná, ZŠ a MŠ
Hanušovice, ZŠ, DD, ŠD a ŠJ Vrbno
2017 - 2019
p.Pradědem, 2 ZŠ a MŠ Brno, ZŠ
T.G.M. Bohumín-Pudlov, 3 ZŠ
Ostrava

10 ZŠ partnerský
projekt s
výměnou
zkušeností

Zúčastněné školy, město
Kopřivnice, KDK

Podzim 2017

přihlášené
základní školy

20 000 Kč

rozpočetobce, dotační
zdroje

MŠ Kopřivnice

1/2017 6/2017.
9/2017 6/2018,
9/2018 12/2018

9 MŠ v
organizaci MŠ
Kopřivnice

645 400 Kč

MŠMT, dotace EU projekt OPVVV, šablony

200 000 Kč rozpočet obce, zdroje EU
50 000 Kč rozpočet obce, zdroje EU

50000,- / 1 rok/
zdroje EU
1 škola

města
Kopřivnice,
Ostrava, Brno, ZŠ Floriána
Karviná,
Bayera,
Bohumín,
Kopřivnice
Vrbno pod
Pradědem

KVIC, ZŠ Štramberská, Kopřivnice,
SŠ, ZŠ a MŠ Karviná, ZŠ a MŠ
Hanušovice, ZŠ, DD, ŠD a ŠJ Vrbno
2017 - 2019
p.Pradědem, 2 ZŠ a MŠ Brno, ZŠ
T.G.M. Bohumín-Pudlov, 3 ZŠ
Ostrava

10 ZŠ partnerský
projekt s
výměnou
zkušeností

70000/1 škola/ 1
zdroje EU
rok

města
Kopřivnice,
Ostrava, Brno, ZŠ Floriána
Karviná,
Bayera,
Bohumín,
Kopřivnice
Vrbno pod
Pradědem

KVIC, ZŠ Štramberská, Kopřivnice,
SŠ, ZŠ a MŠ Karviná, ZŠ a MŠ
Hanušovice, ZŠ, DD, ŠD a ŠJ Vrbno
2017 - 2019
p.Pradědem, 2 ZŠ a MŠ Brno, ZŠ
T.G.M. Bohumín-Pudlov, 3 ZŠ
Ostrava

10 ZŠ partnerský
projekt s
výměnou
zkušeností

50000/ 1rok/ 1
zdroje EU
škola

města
Kopřivnice,
Ostrava, Brno, ZŠ Floriána
Karviná,
Bayera,
Bohumín,
Kopřivnice
Vrbno pod
Pradědem

KVIC, ZŠ Štramberská, Kopřivnice,
SŠ, ZŠ a MŠ Karviná, ZŠ a MŠ
Hanušovice, ZŠ, DD, ŠD a ŠJ Vrbno
2017 - 2019
p.Pradědem, 2 ZŠ a MŠ Brno, ZŠ
T.G.M. Bohumín-Pudlov, 3 ZŠ
Ostrava

Kluby rozvoje matematické
gramotnosti (projekt „GRAMMY“ –
EU OP VVV – tříletý projekt)

x

2.2.

Rozvoj matematické gramotnosti žáků 1. i 2. stupně
základních škol, především žáků ze socioekonomicky
znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, dále žáci
ohroženi předčasným odchodem ze vzdělávání a skupinu
pak doplňují i ostatní žáci, čímž bude podpořeno inkluzivní
prostředí jako prostor pro tolerantní soužití.

Projekt Zdravé město
Kopřivnice,fungování MěÚ Kopřivnice
– exkurze pro školy

x

2.2.

Seznámit žáky s fungováním městského úřadu, přiblížit jim
Exkurze pro žáky ZŠ, prezentace úřadu, prezentace
fungování samosprávy a také vysvětlit a představit projekt
projektu ZM a MA 21, představení vybraných odborů
Zdravé město, který Kopřivnice realizuje již řadu let

žáci ZŠ

město
Kopřivnice

Město Kopřivnice
(koordinátorka
ZŠ Kopřivnice
PZM a MA21,
tisková mluvčí)

x

2.2.

Soutěž mezi družstvy, obdoba známé televizní hry (cílem
Rozvoj matematické gramotnosti formou zábavné soutěže
je propojení všech stran trojúhelníka buňkami vlastní
žáci ZŠ
z oblasti matematických praktických úloh
barvy, které družstva získávají za správné odpovědi)

město
Kopřivnice

město Kopřivnice

Matematická soutěž AZ - kvíz

Poznávací pobyt žáků ZŠ Alšova „Jižní
Devon a Cornwall“, Velká Británie

Projekt 6. ročníků- Starověké civilizace

Projekt 7.ročníků

SPECIÁLNÍ PEDAGOG

x

x

x

x

Výměnný pobyt žáků ZŠ Alšova a školy
ze Zwönitz, Německo

Klub deskových her pro žáky ZŠ

x

2.2.

Rozvoj jazykových kompetencí (anglický jazyk) a rozvoj
mezikulturního povědomí u žáků

Po seznámení s podmínkami zájezdu se přihlásilo 30
zájemců z řad žáků 6. až 9. ročníků. Pokud bude ze
strany CK zájezd doplněn účastníky z jiné školy na
požadovaný počet, uskuteční se výjezd v březnu 2017.
Žáci budou mít možnost poznat reálie Velké Británie,
vyzkoušet své komunikativní dovednosti např. při
ubytování v hostitelských rodinách, návštěvě obchodů
apod.

2.2.

Vzájemná spolupráce , poznávání jiné kultury, historie
starověkého státu, rozvoj kompetencí - komunikační,
pracovní, k učení a sociální

2.2.

Seznámení se s reáliemi světových kontinentů z různých
úhlů pohledů

2.2.

x

Kluby rozvoje matematické gramotnosti budou
realizovány při školách jako volnočasová aktivita. V ZŠ
žáci 1. a 2. stupně
Floriána Bayera, Kopřivnice budou pracovat dva kluby o
základních škol
počtu 10 žáků v každém klubu. Oba kluby se budou
scházet 1x za týden.

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální
podporu – školního speciálního pedagoga mateřským
školám, které začleňují do kolektivu děti s potřebou
podpůrných opatření prvního stupně podpory nebo se
speciálními vzdělávacími potřebami. Minimálně tři děti s
potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory
nebo se speciálními vzdělávacími potřebami musí být ve
škole identifikovány po celou dobu realizace aktivity.
Zajištění personální podpory vyrovná šance na maximální
rozvoj potenciálu každého dítěte.

žáci 2. stupně ZŠ
Alšova, Kopřivnice

Soutěžící žáci, tvůrci AZ kvízu,
město Kopřivnice

ZŠ Alšova,
Kopřivnice

Skupinová práce má rozvíjet spolupráci, komunikaci a
respektování názoru druhých. Vyhledávání a zpracování
informací z různých zdrojů napříč předměty. Seznámení
žáci 6. ročníků ZŠ
se se starověkou civilizací a jejím odkazem dnešku. V
rámci projektu budou žáci vyrábět předměty, které
souvisí s tématem (masky, divadelní rekvizity, ...)

Město Příbor

ZŠ Příbor, Jičínská Město Příbor

Žáci pracují ve skupinách (3 – 4 žáci). Každá skupina se
podrobně zabývá jedním kontinentem. Výstupem je
brožura ke každému světadílu a divadelní představení
z dějin objevů.

Město Příbor

ZŠ Příbor, Jičínská Cestovatel p. Rejman - beseda

Speciální pedagog diagnostikuje speciální vzdělávací
potřeby dětí a pomáhá vytvářet a zlepšit podmínky pro
úspěšnou integraci dětí se speciálními vzdělávacími
potřebami. Součástí práce je spolupráce na tvorbě plánu
pedagogické podpory nebo individuálního vzdělávacího děti MŠ s potřebou
Organizace MŠ Organizace MŠ
plánu pro každé dítě s potřebou podpůrných podpůrných opatření
Kopřivnice
Kopřivnice
opatření/se speciálními vzdělávacími potřebami. V nebo s SVP
organizaci mateřských škol bude školní speciální
pedagog působit po dobu 24 měsíců na úvazek 0,5.

2.2.

ZŠ Alšova před více než deseti lety navázala spolupráci s
Thomas-Enderlein-Gymnasium ve Zwönitzu,
partnerském městě Kopřivnice. V rámci této spolupráce
Rozvoj jazykových kompetencí (anglický a německý jazyk)
žáci ZŠ Alšova,
ve dvouletých cyklech navštěvuje vždy 15 žáků své
a rozvoj mezikulturního povědomí u žáků
Kopřivnice
hostitelské rodiny v Německu. Poznají život
v hostitelských rodinách, navštíví výuku a také různá
zajímavá místa ve Zwönitzu a jeho okolí.

2.2.

Rozvoj logického a strategického myšlení žáků. Aktivita
umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj
pedagogických pracovníků.

Realizace klubu deskových her pro žáky základní školy.
Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji
klíčových kompetencí. Podmínkou zřízení klubu je
zařazení nejméně dvou žáků ohrožených školním
neúspěchem.

žáci ZŠ

50000/ 1rok/ 1
zdroje EU
škola

rozpočet města
Kopřivnice

2017 6 ZŠ v Kopřivnici ????

6.17

30 000 Kč

rozpočet města
Kopřivnice

ZŠ v Kopřivnici

Kopřivnice

žáci 7. ročníků ZŠ

10 ZŠ partnerský
projekt s
výměnou
zkušeností

CK Student Agency, žáci další ZŠ

březen 2017,

2.17

duben 2017,

1 ZŠ ( Alšova,
Kopřivnice)

ZŠ Příbor,
Jičínská

ZŠ Příbor,
Jičínská

250 000 Kč

10 000 Kč rozpočet města

5 000 Kč

Organizace MŠ Kopřivnice

9 MŠ v
leden 2017 organizaci MŠ
prosinec 2018
Kopřivnice

672 840 Kč

135 000 Kč

ZŠ Alšova,
Kopřivnice

ZŠ Alšova,
Kopřivnice

Thomas -Enderlein-Gymnasium
Zwönitz, Německo

květen červen 2017

Město
Kopřivnice

ZŠ Alšova,
Kopřivnice

MŠMT

leden - červen ZŠ Alšova,
2017
Kopřivnice

1 ZŠ v Kopřivnici

• soukromé
financování , zdroje EU

• rozpočet školy,
rozpočet města

MŠMT, dotace EU projekt OPVVV - šablony

rozpočet města,
soukromé
financování

17 277 Kč MŠMT, zdroje EU

Kniha můj přítel

Noc s Malou mořskou vílou H. Ch.
Andersena

x

x

Riskuj!

Spolupráce ZŠ a městské knihovny

Ukaž, co umíš

x

x

x

Pěvecká soutěž „Zpívání pod Trúbou“

Školní psycholog

U6 – Malý svět techniky

Budování znalostních kapacit stravování, školní jídelny…

x

x

x

x

2.2.

Březen - měsíc knihy - pravidelnou četbou děti
seznamovat s nejznámějšími autory dětské literatury (
V.Čtvrtek, Z. Miler ) a ilustrátory dětských
Seznámit děti s autory a ilustrátory dětských knih, rozvoj knih.Návštěva školní knihovny a městské knihovny v
předčtenářských dovedností.
Příboře - srovnání .Moje nejoblíbenější kniha – výstava
knih ve třídě, rozhovory s dětmi.Dramatizace známých
pohádek.Aktivní účast dětí na výběru nových knih.
Beseda pro rodiče o významu knihy v životě dítěte.

2.2.

Leden - březen - měsíc knihy - pravidelnou četbou děti
seznamovat s nejznámějšími autory dětské literatury (
V.Čtvrtek, Z. Miler, B.Říha, M.Zinnerová a další ) a
ilustrátory dětských knih.Návštěva školní knihovny a
Seznámit děti s autory a ilustrátory dětských knih, rozvoj
děti MŠ, děti prvního
městské knihovny v Příboře - srovnání .Moje
čtenářských dovedností s využitím výtvarných činností a
Mošnov
nejoblíbenější kniha – výstava knih ve třídě, rozhovory s stupně ZŠ
spolupráce s MŠ – „Čteme dětem“.
dětmi.Dramatizace známých pohádek.Aktivní účast dětí
na výběru knih pro svou vlastní četbu - využití školní
knihovny. Noc s Andersenem za účasti dětí 1. - 5. třídy
ZŠ

2.2.

Vědomostní soutěž smíšených družstev, spolupráce
malotřídních škol okresu Nový Jičín

Nestandardní úlohy pro jednotlivce a družstva, logické
hádanky a rébusy, soutěžní kvíz pro smíšená družstva
žáků prvního stupně ZŠ z různých oblastí vzdělávání.

2.2.

Rozvoj čtenářské gramotnosti ve spolupráci ZŠ Příbor,
Jičínská a Městské knihovny Příbor

Seznámení jednotlivých tříd s prostředím městské
knihovny (září – říjen). - Besedy se spisovateli a
ilustrátory (listopad – květen). - Pasování prvňáčků na
čtenáře (červen).

2.2.

Vytváření a upevňování pozitivního vztahu k umění –
zpěv, tanec, hra na hudební nástroj, dramatizace.
Prožitkové aktivity – příprava a prezentace vlastního
vystoupení na veřejnosti – na pódiu v KD Štramberk.

Přehlídka místních talentovaných dětí a žáků s jejich
vlastními pěveckými, tanečními, hudebními či
dramatickými vystoupeními na pódiu v KD Štramberk.
Ocenění všech vystupujících a udělení hlavní ceny –
hlasování publika (tři nejoblíbenější vystoupení).

2.2.

Soutěž vyhlašuje MŠ Štramberk Bařiny prostřednictvím
pozvánky na KVICu a webových stránkách. Zájemci z
okolních MŠ nahlásí své děti k účasti v soutěži do
daného termínu. Soutěž probíhá v MŠ Bařiny za účasti
rodičů, učitelek z přihlášených MŠ a poroty, ta
vyhodnotí děti podle výkonu a zařadí je do zlatého,
Vytváření pozitivního vztahu k umění - zpěvu, prohloubení
stříbrného a bronzového pásma.Děti jsou odměňovány děti MŠ
hudebnosti a rytmického cítění.
knížkou s věnováním, perníkovou Trúbou a drobnými
suvenýry. Po soutěži je připraveno pro všechny
účastníky soutěže, rodiče dětí i jejich paní učitelky malé
pohoštění. Na veškeré organizaci se podílejí
zaměstnanci MŠ s Klubem rodičů. Článek o průběhu
soutěže posíláme do městských novinek.

MŠ Mošnov

Knihovna Příbor, nakladatelství
Svojtka

březen 2017,

ZŠ Mošnov

Knihovna Příbor, nakladatelství
Svojtka,
Klub mladých
čtenářů

leden - duben
ZŠ Mošnov
2017

žáci málotřídních ZŠ okres Nový
( - 1. stupeň)
Jičín

ZŠ Mošnov

zúčastněné ZŠ

žáci ZŠ

ZŠ Příbor, Jičínská Městská knihovna Příbor

děti MŠ

děti MŠ, děti ZŠ

Mošnov

Město Příbor

Město
Štramberk

ORP
Kopřivnice

2.2.

Poskytnout dočasnou personální podporu – školního
psychologa základní škole

Školní psycholog zkoumá klima ve třídách, chování žáků,
vytváří diagnostiku a poskytuje konzultace pro žáky,
žáci ZŠ, pedagogové Město
pedagogy a rodiče ve škole nebo mimo školu. Školní
ZŠ, rodiče
Kopřivnice
psycholog spolupracuje také se zdravotnickými a jinými
organizacemi mimo školní zařízení.

2.2.

Barvy, světlo, stín – vlastnosti barev a světla, světelné
pokusy.

Exkurze do U6 – Malého světa techniky v OstravěVítkovicích. Přednáška s ukázkami a demonstračními
žáci ZŠ
pokusy se světlem – lom, rychlost světla, úhel dopadu a
odrazu, spektrum barev, UV.

3.1.

Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců škol a rodičů v oblasti
kvalitního a zdravějšího stravování a zavedení s cílem
zkvalitnění stravování právě ve školském prostředí
s ohledem na vliv na zdraví, vývoj a efektivitu učení dětí

Workshopy určené pracovníkům školních kuchyní,
pedagogům, rodičům na téma pestrá strava, kupované
suroviny, kombinace surovin a potravin upravující
zaměstnanci škol,
výkonnost. Zefektivnění nákladů školních jídelen. Jsou
rodiče dětí a žáků
zdravé automaty opravdu zdravé? Příklady dobré praxe
– projekty, aktivity škol, spolupráce s regionálními
farmáři a pěstiteli.

Pozn. Zaškrtněte, zda-li se jedná o aktivitu školy, aktivitu spolupráce nebo investici.
Uveďte, ve formátu čísla, který cíl ze schváleného strategického rámce MAP ORP Kopřivnice daná aktivita naplňuje.
Uveďte všechny partnery a jejich roli při plánování a realizaci.
Ve formátu m/r, např. 3/2017 - 1/2018.
Jaké finanční zdroje předpokládáte při realizaci využít - vlastní zdrojr, rozpočet města, zdroje EU, státní rozpočet, soukromé financování apod.

MŠ Mošnov

11.17 9 ZŠ

š.r. 2016-2017

ZŠ Příbor,
Jičínská

ZŠ Štramberk

ZŠ a MŠ Štramberk, město
Štramberk

květen 2017,

ZŠ Štramberk a
obě MŠ ve
Štramberku (MŠ
Zauličí a MŠ
Bařiny)

MŠ Štramberk
Bařiny

Zaměstnanci MŠ Štramberk Bařiny, Klub rodičů při MŠ, porotci
z řad učitelů MŠ, ZŠ a ZUŠ
duben 2017,
Z.Buriana v Kopřivnici, KVIC Nový
Jičín

Přihlášené MŠ z
ORP Kopřivnice (
cca 7 MŠ)

ZŠ Kopřivnice, ul.
MŠMT, EU
Alšova

Mošnov

ZŠ Mošnov

ORP
Kopřivnice

Hnutí
FOODRESTART,
Mgr. Štěpánka
Vontrobová ve
spolupráci se
subjekty
pohybující se
v dané
problematice
(např. KHS,
apod.)

U6 - Malý svět techniky, PEKOS
Příbor (autobusová doprava)

leden 2017 - ZŠ Kopřivnice, ul.
prosinec 2017 Alšova

duben 2017,

Lektor, krajská hygienická stanice,
od 2017
nutriční specialisté

800 Kč rozpočet obce, zdroje EU

400 Kč rozpočet obce

2 500 Kč rozpočet obce

12 000 Kč rozpočet obce, zdroje EU

6 000 Kč

rozpočet obce,
soukromé financování

15 000 Kč rozpočet obce, zdroje EU

672 840 Kč MŠMT, zdroje EU

ZŠ Mošnov

1 400 Kč rozpočet obce

Školy a školská
zařízení,
subjekty
působící ve
školství v rámci
OPR Kopřivnice

5 000 Kč zdroje EU

Budování znalostních kapacit v rámci
MAP ORP Kopřivnice - PŘÍKLAD

x

Investice*

Aktivita
spolupráce*

Aktivita školy*

Název aktivity

Cíl SR**

Cíl aktivity

Zvyšování odbornosti nejen pedagogických pracovníků v
rámci projektu.

Popis/charakteristika aktivity

Cílová skupina

Území dopadu

Realizace cca 20 vzdělávacích akcí. Tematické zaměření pedagogičtí
MAP ORP
dle pěti oblastí MAP ORP Kopřivnice.
pracovníci, veřejnost Kopřivnice

Zodpovědnost/re
alizátor

RT MAP

Partneři***

externí odborníci

Časový plán
realizace****

Počet a typ škol
zapojených
v rámci práce
s cíl. skupinou

2017

Nabídka všem ZŠ cca 2-25 tis.
a MŠ v ORP
Kč/školení

Odhad
finančních
nákladů

Hlavní zdroje pro
realizaci

MAP ORP Kopřivnice

Pozn. Zaškrtněte, zda-li se jedná o aktivitu školy, aktivitu spolupráce nebo investici.
Uveďte, ve formátu čísla, který cíl ze schváleného strategického rámce MAP ORP Kopřivnice daná aktivita naplňuje.
Uveďte všechny partnery a jejich roli při plánování a realizaci.
Ve formátu m/r, např. 3/2017 - 1/2018.
Jaké finanční zdroje předpokládáte při realizaci využít - vlastní zdrojr, rozpočet města, zdroje EU, státní rozpočet, soukromé financování apod.

