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Podaktivita 4.1 – Inkluzivní vzdělávání
1. Osvěta a vzdělávání v oblasti Inkluze (četnost min. 2x v průběhu realizace projektu).
Cílem je informování rodičů dětí a žáků a široké veřejnosti o inkluzivním vzdělávání pod vedením odborníků v tématech rozvoje kvalitního inkluzivního
vzdělávání a nerovností ve vzdělávání formou seminářů, workshopů, informačních setkání, besed.
Název a cíl aktivity, vč.
jednoduchého popisu

termín
realizace

nositel aktivity

ve spolupráci s
kým?

forma

stávající
finanční
zdroj

2018/2019

MŠ Májová

ZŠ a Spec. MŠ,
SPC, Děčín a
rodiči

informační
setkání

žádný

ne

hrubá idea

10 000,-

Jaro 2019

MŠ Janov (návrh)

ZŠ, MŠ Děčín

seminář

vlastní

ne

koncept

5 000,-

Jaro 2019

ZŠ Komenského
Děčín (návrh)

ZŠ v Děčíně

beseda

vlastní

ne

pouze plán

10 000,(Pracovní
sešity pro
děti)

Podzim
2018,
plánujeme
realizovat
každý rok

SPC - Mgr.
Jandová

spolupráce
s rodiči a
SPC

ZŠ a MŠ
Markvartice

seminář

MAP

seminář,
workshop,
beseda

orientační
náklady

Osvěta a vzdělávání v oblasti
inkluze
Seznámení rodičů a široké
veřejnosti s inkluzivním
vzděláváním
Seznámení zákonných zástupců
žáků s principy inkluzivního
vzdělávání
KUPREV – primárně preventivní
individuální program

MŠ Liliová

Seminář právo a bezpečí Mgr. Michaela Veselá

Seminář, workshop, beseda pro
rodiče

MAP (návrh ZŠ
Markvartice)

žádný

již finančně
zajištěno?

připravenost
dané
aktivity

ne

pouze
koncept

ne

není

zájem se do aktivity
zapojit:

MŠ Těchlovice,
MŠ Klostermanova,
MŠ Riegrova,
MŠ Liliová,
MŠ Májová.
ZŠ Komenského,
ZŠ a MŠ Kosmonautů,
ZŠ a MŠ Březová,
MŠ Horní Habartice,
ZŠ a MŠ Benešov n.PL.
ZŠ Malšovice,
ZŠ Kamenická,
CDM Benešov n.PL.,
CDM Česká Kamenice,
MŠ Komenského ČK,
ZŠ Č. Kamenice.
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Inkluze pro rodiče (aktivita
součástí většího programu např.
při příležitosti Dnu rodiny apod.)
„Diskusní večer“ – setkání
rodičů, učitelů a školního
psychologa nad tématem
inkluze
Fakta versus mýty i inkluzi –
beseda odborníka s rodiči,
výklad legislativy

Rákosníček, z.s.

12 000,-

září 2018 a
duben 2019

Nativity (návrh)

PPP Děčín

přednáška s
besedou

vlastní

ne

koncept

ZŠ a MŠ
Kosmonautů

2. Výjezdní zasedání (četnost min. 3x v průběhu realizace projektu).
Cílem je sdílení a výměna zkušeností cílových skupin: pedagogičtí pracovníci formálního i neformálního vzdělávání, vedení škol a školských zařízení,
zřizovatelé, pracovníci pracující s mládeží a rodiči, formou dvoudenního výjezdního zasedání (besedy, workshopy, semináře apod.).
Název a cíl aktivity, vč.
jednoduchého popisu

orientační
náklady

termín
realizace

Výjezdní zasedání vedoucích
pracovníků
Výjezdní zasedání ped. pracovníků ZŠ
Výjezd pedagogů – seminář spec.
pedag., psycholog
Výjezdní zasedání; cílem je výměna
zkušeností mezi pedagogickými
pracovníky; získávání nových
informací

nositel aktivity
MŠ Májová

20 000,-

2018/2019

ZŠ Markvartice

60 000,-

duben 2020

ZŠ Kamenická
(návrh)

10 000,-

2018/2019

ve spolupráci s
kým?
ZŠ, MŠ ORP
Děčín
ZŠ Huntířov
ZŠ H. Habartice
Lektoři spec.
ped., psycholog
MAP

forma
informační
setkání
besedy
sdílení

stávající
finanční
zdroj

již finančně
zajištěno?

připravenost
dané aktivity

žádný

ne

žádný

ne

nová, dosud
nevyzkoušená

seminář

vlastní

ne

koncept

Odborný
seminář
beseda

Sháníme
finanční
zdroj

ne

Minulý rok
realizována

zájem se do
aktivity
zapojit:
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3. Semináře a workshopy na téma legislativy a školského zákona (četnost min. 2x v průběhu realizace projektu).
Cílem je realizace workshopů, nebo seminářů, sdílení a výměny zkušeností a prohlubování spolupráce v tématu legislativy a školského zákona pro cílové
skupiny: pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení včetně vedoucích pedagogických pracovníků, zřizovatelé škol, zaměstnanci veřejné správy působící
ve vzdělávací politice, pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních službách a v oblasti neformálního vzdělávání dětí a mládeže.
Název a cíl aktivity, vč.
jednoduchého popisu

orientační
náklady

termín
realizace

nositel
aktivity

Seminář legislativa Mgr. Zeman

Reforma financování

červen

Seminář pro vedoucí pracovníky
škol na téma legislativy a ŠZ

2018/2019

ZŠ Dolní
Habartice

ve spolupráci s
kým?

forma

ZŠ, MŠ ORP
Děčín

seminář

Magistrát v Ústí
nad Labem

seminář

NIDV

seminář

stávající
finanční
zdroj

již finančně
zajištěno?
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připravenost
dané
aktivity

ne

minulý rok
realizována

ne

připravuje se

zájem se do aktivity
zapojit:
MŠ Těchlovice,
ZŠ Malšovice,
ZŠ a MŠ Březová,
ZŠ Kamenická,
ZŠ Markvartice,
ZŠ a MŠ Vojanova,
ZŠ a MŠ Ludvíkovice,
MŠ Horní Habartice,
MŠ a ZŠ Svět,
MŠ Liliová, MŠ Riegrova,
MŠ Klostermanova,
MŠ Arnoltice,
MŠ Valkeřice,
ZŠ Česká Kamenice,
Spec. ZŠ a PŠ Č.K.,
ZŠ a MŠ Dobkovice.
ZŠ a MŠ Děčín Vojanova,
ZŠ a MŠ Děčín Březová,
ZŠ a MŠ Děčín Na Pěšině,
MŠ Horní Habartice,
MŠ Janov, MŠ Valkeřice,
MŠ Klostermanova,
MŠ Riegrova, MŠ Liliová,
MŠ Májová,
Spec. ZŠ a PŠ ČK,
MŠ Palackého ČK,
MŠ Komenského ČK,
ZUŠ Česká Kamenice,
ZŠ Malšovice.
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4. Konference k projektu MAP II (četnost minimálně 3x v průběhu projektu).
Krom představení informací k projektu a jeho výstupů v rámci samotné konference budou náplní workshopy či semináře na aktuální témata vzdělávání,
cílovou skupinou jsou všichni zapojení aktéři vč. rodičů a široké veřejnosti.
Název a cíl aktivity, vč. jednoduchého popisu

orientační
náklady

termín
realizace

nositel
aktivity

ve spolupráci s
kým?

forma

stávající
finanční
zdroj

již finančně
zajištěno?

připravenost
dané
aktivity

zájem se do aktivity
zapojit:

5. Vzdělávání vedoucích pracovníků, učitelů a dalších pracovníků ve vzdělávání v oblasti inkluze (2x workshopy na téma inkluzivního vzdělávání, 2x
odborné semináře a 2x společná setkání s výměnou zkušeností).
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení včetně vedoucích pedagogických pracovníků, pracovníci, dobrovolní pracovníci organizací
působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže.
Název a cíl aktivity, vč. jednoduchého
popisu

orientační termín
náklady
realizace

nositel
aktivity

ve spolupráci s
kým?

forma

stávající
finanční
zdroj

již finančně
zajištěno?

připravenost
dané
aktivity

zájem se do aktivity
zapojit:
ZŠ a MŠ Březová,
ZŠ Malšovice,
ZŠ kamenická,
Spec. ZŠ a PŠ Č.
Kamenice,
ZUŠ Česká Kamenice.
ZŠ a MŠ Březová,
ZŠ Malšovice,
MŠ Horní Habartice.

„Jak s nimi pracovat“ - Školení pedagogů
v oblasti spec. ped. – co čekat od žáka
autisty, s Aspergerovým syndromem,
základní projevy, jak s takovým žákem
pracovat
„Pomůcky pro děti s SVP“ - Workshop pro
učitele a AP – ukázka učebních materiálů a
pomůcek, názorné rady, jak s nimi
pracovat, výměna zkušeností mezi
pedagogy

ZŠ a MŠ Březová,
ZŠ Na Stráni,
ZŠ Kamenická,
ZŠ Malšovice,

„Řešení konfliktních situací ve třídě“
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„Práce s třídním kolektivem, vedení
třídnických hodin“
„Jak na hodnocení dětí s SVP“ – slovní
hodnocení žáka, jak psát slovní hodnocení,
slovní hodnocení v předmětech spec. ped.
péče

ZŠ a MŠ Březová,
ZŠ a MŠ Březová,
ZŠ Na Stráni,
ZŠ Malšovice
ZŠ a MŠ Děčín
Vojanova,
ZŠ a MŠ Březová,
ZŠ Svět,
ZŠ Kamenická,
ZŠ Tyrše,
ZŠ Malšovice.

Seminář - legislativa pro ředitele, zástupce
ZŘ– jak zařazovat třídnické hodiny
v souladu se zákonem, financování těchto
hodin, slovní hodnocení žáků, výkaznictví
žáků „studujících“ v zahraničí
Spolupráce pedagoga a asistenta
pedagoga v rámci inkluzivního vzdělávání
Vzájemná spolupráce pedagoga a asistenta
pedagoga v rámci inkluzivního vzdělávání

2019
11/12
2018

ZŠ Dolní
Habartice
ZŠ Benešov
n. Pl.

Jak pracovat s nadanými dětmi? – školení
pedagogů MŠ i ZŠ
Vzdělávání vedoucích pracovníků a učitelů

NIDV

workshop

ne

připravuje se

NIDV

workshop

ne

v přípravě

ZŠ a MŠ
Kosmonautů
5 000,-

2018/2019

MŠ
Arnoltice
(návrh)

p. Aubrechtová
NIDV

semináře

Sháníme
finanční
zdroj

ne

ZŠ Markvartice,
ZŠ a MŠ Verneřice,
ZUŠ Česká Kamenice,
ZŠ Česká Kamenice,
MŠ Horní Habartice,

pouze
koncept
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Podaktivita 4.2 – Rozvoj předškolního vzdělávání
1. Podpora učitelů a vedoucích pracovníků mateřských škol (četnost min. 2x v průběhu projektu).
Cílem je podpořit pedagogické pracovníky a vedoucí pracovníky MŠ v zavádění inkluzivního vzdělávání a podpůrných opatření do praxe MŠ formou odborných
seminářů, workshopů, společných setkávání za účelem vzdělávání, sdílení a výměny zkušeností.
Název a cíl aktivity, vč. jednoduchého orientační
popisu
náklady

Inkluzivní vzdělávání do praxe

Podpora učitelů z mateřských škol
přilehlých obcí (venkova)
Společné setkávání učitelů MŠ –
ukázky principů Montessori výuky

10 000,-

28 000,-

termín
realizace

nositel
aktivity

Jaro 2019

MŠ Janov
(návrh)

školní rok
2018/2019
4x3hodiny

Podpora uč. a ved. pracovníků MŠ

2018/2019

ve spolupráci s
kým?

forma

stávající
finanční
zdroj

MŠ Děčín

Společné
setkávání,
výměna
zkušeností

vlastní

již finančně
zajištěno?

ne

připravenost
dané
aktivity
koncept

Soukromá
ZŠ a MŠ
Svět

mateřské školy
přilehlých obcí
(venkova)

Beseda,
workshop

vlastní

ne

připravena

MŠ Májová

ZŠ ORP Děčín

setkávání
za účelem
vzdělávání

žádný

ne

hrubá idea

„Jak s nimi pracovat“
Školení pedagogů v oblasti spec.
ped. – co čekat od žáka autisty,
s Aspergerovým syndromem,
základní projevy, jak s takovým
žákem pracovat
„Pomůcky pro děti s SVP“
Workshop pro učitele a AP – ukázka
učebních materiálů a pomůcek,
názorné rady, jak s nimi pracovat,
výměna zkušeností mezi pedagogy
Podpora učitelů přípravné třídy

zájem se do aktivity
zapojit:

ZŠ a MŠ Děčín
Vojanova,
MŠ Těchlovice,
MŠ Valkeřice,
MŠ Malšovice,
MŠ Arnoltice,

ZŠ a MŠ Březová
(2019/2020),
MŠ Arnoltice,
MŠ Dobrná,

ZŠ a MŠ Březová
(2019/2020),
Spec ZŠ a PŠ Č.
Kamenice,
MŠ Dobrná,
20 000,-

2018/2019

ZŠ Dr. M.
Tyrše Děčín

školení,
kurzy

vlastní

ne

přípravná
fáze
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Práce s dítětem se SVP v rámci
předškolního vzdělávání

2018/2019

ZŠ Dolní
Habartice

ŠPZ

Beseda,
odborné
semináře

z projektu
MAP II

ne

v přípravě

Společné setkávání za účelem
vzdělávání, sdílení a výměny
zkušeností učitelů MŠ

2018/2019

ZŠ Dolní
Habartice

MŠ v okolí

beseda

z projektu
MAP II

ne

v přípravě

Práce s dítětem se SVP v rámci
předškolního vzdělávání

10/11 2018

ZŠ a MŠ
Benešov n.
Pl.

MŠ v Děčíně, ŠPZ

workshop,
beseda

z projektu
MAP II

ne

v přípravě

Inkluze v MŠ – využití PO a SVP
pomůcek, školení v oblasti spec.
ped pro MŠ – forma = školení,
workshop, výměna zkušeností
Podpora učitelů a vedoucích
pracovníků (agresivní děti a děti s
poruchami řeči; dvouleté děti v
MŠ)

MŠ Riegrova,
MŠ Klostermanova,
MŠ Májová,
MŠ Komenského ČK,
MŠ Palackého ČK,
MŠ Janov,
MŠ Komenského ČK,
MŠ Palackého ČK,

ZŠ a MŠ
Kosmonautů
6000,-

2018/2019

MŠ
Arnoltice
(návrh)

NIDV
MŠ

Beseda
seminář

Sháníme
finanční
zdroj

realizováno
v roce2017/2018
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2. Výjezdní zasedání vedoucích pracovníků a učitelů mateřských škol (četnost min 2x v průběhu projektu).
Cílem je sdílení a výměna zkušeností učitelů a vedení MŠ, součástí výjezdního zasedání budou workshopy, nebo odborné semináře v aktuálních tématech
inkluze, přestupu MŠ -> ZŠ, nové metody, podpora čtenářské a matematické gramotnosti apod.
Název a cíl aktivity, vč.
jednoduchého popisu

orientační
náklady

termín
realizace

nositel
aktivity

Výjezdní zasedání

„Co rozumět pod pojmem čtenářská
pregramotnost“ - seminář
„Co rozumět pod pojmem
matematická pregramotnost“ seminář
Seznámení s metodou Artefiletiky a
jejího zavádění do předškolního
vzdělávání – víkendový intenzivní
kurz

Do 50 tis.
Kč

Lesní MŠ
Vážka
Srbská
Kamenice

ve spolupráci s
kým?

forma

stávající
finanční
zdroj

již finančně
zajištěno?

ZŠ ORP Děčín

workshopy

žádný

ne

Jana
Merhautová –
odborná
lektorka

Víkendový
intenzivní
kurz

žádný

ne

připravenost
dané
aktivity

Zájem se do aktivity
zapojit:
MŠ Májová,
Spec ZŠ a PŠ Č.
Kamenice,
MŠ Valkeřice,
Spec ZŠ a Spec MŠ
Děčín,
MŠ Riegrova,
MŠ Liliová,
MŠ Klostermanova,
MŠ Palackého ČK,
MŠ Komenského ČK,
Spec ZŠ a PŠ ČK,

MŠ v území,
Ale možno realizovat
jen po menších
skupinách
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Podaktivita 4.3 – Rozvoj gramotností a kompetencí
1. Podpora vzdělávání v oblasti gramotností a kompetencí (četnost min. 3x v průběhu projektu).
Cílem je podpora gramotností (matematická, čtenářská, digitální, jazyková, finanční apod.) formou zvyšování znalostí pedagogických pracovníků a ostatních
aktérů ve vzdělávání v oblasti vybraných gramotností a kompetencí.
Cílové skupiny: pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení včetně vedoucích pedagogických pracovníků, rodiče dětí a žáků, veřejnost, pracovníci a
dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže,
pracovníci organizací působících ve vzdělávání, výzkumu a poradenství.
Forma: odborné semináře, besedy, panelové diskuze, sdílení dobré praxe v území a nových metod v oblasti gramotností a kompetencí, spolupráce a výměna
zkušeností.
Název a cíl aktivity, vč. jednoduchého popisu

orientační termín
náklady
realizace

nositel aktivity

ve spolupráci s
forma
kým?

stávající
finanční
zdroj

již
finančně
zajištěno?

vlastní

připravenost
dané aktivity

zájem se do
aktivity zapojit:

ne

koncept

Spec. ZŠ a PŠ Č.
Kamenice,

ne

V přípravě

Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti

12 000,-

Jaro 2019

MŠ Janov
(návrh)

ZŠ, MŠ Děčín,
rodiče

besedy,
výměna
zkušeností

Spolupráce s oblastním muzeem Děčín

5 000,-

2018/2019

MŠ Liliová

Muzeum

besedy

Soukromá ZŠ a
MŠ Svět

ZŠ a MŠ
přilehlých
obcí
(venkova)

beseda,
workshop

vlastní

ne

připravena

2018/2019

MŠ Májová

Oblastní
muzeum
Děčín

besedy

žádný

ne

hrubá idea

Září-červen

ZŠ Komenského
Děčín (návrh)

Knihovna,
muzeum

beseda,
kroužek

hrazeno
z
projektu

ano

rozpracováno

2019

Odbor školství

Ve spolupráci
s alternativní
školou

workshop

MAP

ne

koncept

Podpora vzdělávání v oblasti matematické
gramotnosti s prvky Montessori výuky určeno pro pedagogické pracovníky
základních a mateřských škol přilehlých obcí
(venkova)

28 000,-

Podpora vzdělávání v oblasti gramotností a
kompetencí

5 000,-

4x3hodiny

Mít svět přečtený – podpora čtenářské
gramotnosti
Vybrané klíčové kompetence předávané
státní a alternativní školou
„Co rozumět pod pojmem čtenářská
gramotnost“ - seminář
„Co rozumět pod pojmem matematická
gramotnost“ - seminář

školní rok
2018/2019

21 000,-

seminář
seminář
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Spec. ZŠ a PŠ Č.
Kamenice,
MŠ M. Veleň,
MŠ Malšovice,
MŠ Dobrná,
ZŠ a MŚ Benešov
n.Pl.,

ZŠ Malšovice,
ZŠ a MŠ
Dobkovice,
ZŠ Markvartice,
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Zvyšování znalostí v oborových
gramotnostech

Zvyšování znalostí v oborových
gramotnostech

Jeden z kurzů k rozvíjení kritického myšlení pro učitele (a asistenty) všech předmětů
http://www.kritickemysleni.cz/nabidka.php

50 000,-

50 000,-

30 000,-

Didaktický kurs pro učitele anglického jazyka
na 1. st.
Podpora vzdělání ICT pro pedagogy, vedení a
veřejnost při vybudované odborné ICT
učebně
Podpora vzdělání pro pedagogy jazyková a
čtenářská
Didaktický kurs pro učitele anglického jazyka
na 1. st.
Zajímavá a praktická matematika s využitím
aktivizačních metod při výuce zejména na 2.
stupni
Upřesnění pojmů – jednotlivé gramotnosti –
školení/semináře
Ozoboti a jejich využití pro předškolní a
základní vzdělávání – seminář
(rozvoj matematická gramotnosti, digitálních
kompetencí, základy programování)

duben
2019

Základní škola
Děčín II,
Kamenická
1145, p.o.

duben
2020

Základní škola
Děčín II,
Kamenická
1145, p.o.

říjen březen

2019/2020

ZŠ Dolní
Habartice

zřizovatel

2019/2020

ZŠ Dolní
Habartice

NIDV

průběžně

15 000,-?

Nativity (návrh)

Lektoři digit.,
čtenářská,
matematická
a jazyková
gramotnost
Lektoři digit.,
čtenářská,
matematická
a jazyková
gramotnost
Kritické
myšlení, z.s.
Základní škola
s RVJ
Bronzová
2027
Praha 5 Lužiny
155 00
ZŠ a MŠ
Ludvíkovice

průběžně

ZŠ Benešov n.
Pl.

ZŠ T.G.
Masaryka a
gymnázium
Česká
Kamenice

ostatní ZŠ
ZŠ a MŠ
Kosmonautů
NIDV Liberec?

ZŠ Kamenická,
semináře

vlastní

ne

koncept

ZŠ Kamenická,
semináře

vlastní

ne

koncept

ZŠ a MŠ Benešov
n.Pl.,
ZŠ a MŠ Verneřice,
seminář

vlastní

ne

ZŠ Tyrše, Spec. ZŠ
a PŠ Č. Kamenice,
ZŠ Tyrše,

odborné
semináře,
besedy
odborné
semináře,
besedy

praktické
ukázky
(workshop)

Interaktivní
seminář
(workshop)
Min. 4
hodiny

MAS Labské skály, z.s. ve spolupráci se Statutárním městem Děčín

koncept

ne

ne

V přípravě

ne

V přípravě

MŠ Malá Veleň,
ZŠ Markvartice,

představa

ZŠ Kosmonautů,
ZŠ Kamenická,
ZŠ Kamenická,
ZŠ Č. Kamenická,

ZŠ a MŠ v území
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2. Podpora spolupráce mezi aktéry ve vzdělávání v oblasti gramotností a kompetencí (četnost min 2x v průběhu realizace projektu).
Cílem je spolupráce mezi aktéry v oblasti gramotností a kompetencí (především mezi školami a vzdělávacími a kulturními centry). Cílová skupina je vymezena
stejně jako je tomu u předchozí aktivity, realizace je možná formami: workshopy, konference, odborné semináře na předem vybraná a stanovená témata v
oblasti gramotností a kompetencí, besedy se zajímavými osobnostmi z různých oblastí gramotností a kompetencí.
Název a cíl aktivity, vč.
jednoduchého popisu

orientační
náklady

termín
realizace

nositel
aktivity

ve spolupráci
s kým?

forma

stávající
finanční
zdroj

již
finančně
zajištěno?

připravenost
dané
aktivity

zájem se do aktivity
zapojit:
ZŠ Malšovice,
ZŠ a MŠ Dobkovice,
Spec. ZŠ a Spec. MŠ
Děčín,
MŠ Riegrova,
MŠ Liliová,
MŠ Klostermanova,
MŠ Májová,
ZŠ a MŠ Verneřice,

Autorské čtení – Adventní
pohádky

5 000,-

12/2018
12/2019

ZŠ
Markvartice

ZŠ Huntířov
ZŠ Habartice

beseda se spisovatelem

vlastní

ne

opakovaná

Podpora spolupráce mezi
aktéry ve vzdělávání

5 000,-

2018/2019

MŠ Májová

Městská
knihovna
Děčín

besedy

žádný

ne

hrubá idea

Zajímavá osobnost – čtenářská
gramotnost – osvěta rodičům,
význam čtení
Sfumato – nová metoda čtení –
seminář, workshop, předávání
zkušeností

ZŠ a MŠ
Kosmonautů
ZŠ a MŠ Březová (MŠ),
ZŠ a MŠ Kosmonautů
(MŠ),

ZŠ a MŠ
Kosmonautů

Studenti sobě
Blok aktivit s využitím
Artefiletiky s výstupem
nacvičeného společného
divadelního představení a
vernisáže

90 000,-?

Školní rok
Opakující
se aktivita

Vzdělávání pedagogů pro
využití ozobotů ve výuce a
pořízení sady ozobotů
(putovních po venkovských
školách v území – např.)

Do
50 000,-?

Školní rok
Opakující
se akce

MM DC
kino
Lesní MŠ
Vážka
Srbská
Kamenice

ZŠ T.G.
Masaryka a
gymnázium
Česká
Kamenice

opakuje se
každý rok

napříč školami

kulturní akce

vlastní

ano

ZUŠ Česká
Kamenice

Společné semináře,
workshopy, práce dětí,
které vyústí ve společné
divadelní představení a
vernisáž výstupů z
artefiletiky
Semináře, workshopy a
zápůjčky ozobotů na školy
po zaškolení pedagogů

žádný

ne

Ideálně alespoň 5
zapojených MŠ z území
(možno i jako aktivita
mezi MAP DC a MAP
Vdf. a Rbk.)

žádný

ne

Spíše asi pro venkovské
školy, které nemají
možnost pořídit

NIDV Liberec?

MAS Labské skály, z.s. ve spolupráci se Statutárním městem Děčín
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Podaktivita 4.4 – Podpora polytechnického vzdělávání, iniciativy a kreativity
1. Motivační exkurze a vzájemná setkávání (min. 2x vzájemná setkávání a 2x motivační exkurze).
Cílem je realizace vzájemného setkávání, exkurzí (do zařízení, škol, SŠ, k zaměstnavatelům apod.) pro zvýšení zájmu o polytechnické vzdělávání, iniciativu,
kreativitu apod. Cílovou skupinou jsou především děti a žáci, následně pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení včetně vedoucích pedagogických
pracovníků, děti a žáci, pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti neformálního a
zájmového vzdělávání dětí a mládeže, pracovníci organizací působících ve vzdělávání.
Název a cíl aktivity, vč.
jednoduchého popisu

orientační termín
náklady
realizace

Motivační vzájemná
setkávání

nositel aktivity

ve spolupráci s
kým?

forma

stávající
finanční
zdroj

již finančně
zajištěno?

MŠ Májová

ZŠ, MŠ ORP
Děčín

sdílení

žádný

ne

hrubá idea

připravenost
dané aktivity

Exkurze do podniků,
besedy se zaměstnavateli

5 000,-

Září-červen

ZŠ Komenského
Děčín?

Zástupci
podniků

exkurze, besedy

vlastní

ne

rozpracováno

Práce ve školní dílně a
v keramické dílně

5 000,-

školní rok
2018/2019

ZŠ Markvartice

ZŠ Huntířov

setkávání a exkurze

není,
hradí si
žáci

ne

opakovaná

Motivační exkurze do
iQLandie Liberec

2018-2020

Exkurze žáků na SŚ a do
vybraných firem poznávání učňovských
oborů na SŠ ve městě a
firem z pohledu možného
budoucího
zaměstnavatele

listopad –
leden 2019,
2020

5 000,-

ZŠ Malšovice

MAP

exkurze

ZŠ Kamenická

SŠ
s učňovskými
obory, místní
firmy

exkurze

vlastní

ne

Pouze
koncept

ne

koncept

zájem se do aktivity
zapojit:

ZŠ Tyrše,
ZŠ a MŠ Děčín
Vojanova,
ZŠ Tyrše,

ZŠ Kamenická,
ZŠ Tyrše,
ZŠ a MŠ Verneřice,
ZŠ a MŠ Děčín
Vojanova,
ZŠ a MŠ Dobkovice,
Mgr. Kalašova,
MŠ Horní Habartice,
ZŠ a MŠ Ludvíkovice,
CDM ČK,
ZŠ a MŚ Benešov n.Pl.,
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Realizace vzájemného
setkávání, exkurzí (do
zařízení, škol, SŠ,
k zaměstnavatelům apod.)
Práce v dílničkách, besedy
se zástupci různých
řemeslných profesí

Vzdělávání pedagogů
v oblasti ICT

50 000,-

2018/2019

ZŠ dr. M. Tyrše
Děčín

2019

ZŠ Dolní Habartice

2019

MŠ Klostermanova
MŠ Riegrova
MŠ Liliová
MŠ Májová

realizace vzájemného
setkávání, exkurzí (do
zařízení, škol, SŠ,
k zaměstnavatelům
apod.)
ostatní ZŠ

MAP

vlastní

besedy

DVPP

ne

ne

přípravná
fáze

ne

představa

ne

nutná
potřeba

ZŠ Malšovice,
ZUŚ Česká Kamenice,
Spec ZŠ a PŠ Č.
Kamenice,
MŠ Dobrná,
ZŠ a MŠ Benešov n.Pl.,
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2. Podpora vzdělávání a spolupráce v oblasti polytechnického vzdělávání, iniciativy a kreativity (četnost min. 3x v průběhu realizace projektu).
Cílem je podpora polytechnického vzdělávání formou workshopů, seminářů a besed ve sdílení poznatků z praxe v rámci cílových skupin: pedagogičtí
pracovníci škol a školských zařízení včetně vedoucích pedagogických pracovníků, pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání
nebo asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže, pracovníci organizací působících ve vzdělávání, výzkumu a
poradenství.
Název a cíl aktivity, vč.
jednoduchého popisu
Sdílení zkušeností pedagogů
polytechnické výchovy
s využitím školních dílen
(náměty na aktivity) a školních
pozemků
Motivační besedy se zástupci
různých řemeslných profesí
Sdílení zkušeností pedagogů
polytechnické výchovy
s využitím školních dílen
(náměty na aktivity) a školních
pozemků

Nové typy stavebnic pro MŠ i ZŠ
– př. navázání spolupráce s
výrobci

orientační
náklady

stávající
finanční
zdroj

již finančně
zajištěno?

připravenost
dané
aktivity

termín
realizace

nositel
aktivity

ve spolupráci s
kým?

forma

2019

ZŠ Dolní
Habartice

ostatní ZŠ

workshop

ne

představa

průběžně

ZŠ Benešov

ostatní ZŠ

besedy

ne

představa

zájem se do aktivity
zapojit:

ZŠ a MŠ Verneřice,
Spec. ZŠ a PŠ Č.
Kamenice,

průběžně

ZŠ Benešov

ostatní ZŠ

workshop

ZŠ a MŠ
Kosmonautů
(návrh)

ne

představa

ZŠ Kamenická,
ZŠ Tyrše,
ZŠ a MŠ Březová,
MŠ Malšovice,
MŠ Liliová,
MŠ Riegrova,
ZŠ Na Stráni,
MŠ Klostermanova,
MŠ Májova,
ZŠ Malšovice,
MŠ Markvartice,
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Podaktivita 4.5 – Kvalitní kariérové poradenství
1. Podpora kariérového poradenství (četnost nespecifikována).
Cílem je podpora kariérových poradců a aktivit kariérového poradenství (spolupráce s ÚP/podniky/OHK, aktivity podporujících volbu vhodné profese,
spolupráce s rodiči dětí a žáků apod.). Hlavní cílovou skupinou jsou děti a žáci, pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení, pracovníci a dobrovolní
pracovníci působící v zájmovém a neformálním vzděláváním, pracovníci organizací působících ve vzdělávání, výzkumu a poradenství, zaměstnanci veřejné
správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice, rodiče dětí a žáků. Formou se rozumí jak realizace vzájemných setkání s předáváním zkušeností a
sdílením dobré praxe, odborné semináře, exkurze, projektové dny, tak zapojením projektu do pořádaných akcí a v rámci další spolupráce.
Název a cíl aktivity, vč. jednoduchého orientační
popisu
náklady

termín
realizace

Spolupráce se středními škola,
pomoc s výběrem učebního oboru

září-červen

Kariérové poradenství na základě
Arteterapie určeno pro žáky a
studenty základních a středních škol

1 000,-

12 000,-

Školní rok
2018/2019
4x3hodiny

Exkurze žáků na SŚ - poznávání
učňovských oborů na SŠ ve městě

5 000,-

listopad –
leden 2019,
2020

Exkurze do závodu Škoda Mladá
Boleslav

2000,-

květen 2019

Burza práce

0,-

červen 2019

Veletrh škol

0,-

listopad
2018

Návštěva v Rekrutačním pracovišti

500,-

říjen 2018

nositel aktivity
ZŠ
Komenského
Děčín?
Externí
poradce
Pavel Polák
Ing. Martina
Edrová –
Soukromá ZŠ a
MŠ Svět

ZŠ Kamenická

Nativity
(návrh)
Nativity
(návrh)
Nativity
(návrh)
Nativity
(návrh)

ve spolupráci s
kým?

forma

stávající
finanční
zdroj

SŠ

Exkurze,
besedy

vlastní

již finančně
zajištěno?
ne

připravenost
dané aktivity

zájem se do
aktivity zapojit:

rozpracováno

ZŠ a MŠ Děčín VIII,
Vojanova
ZŠ Tyrše

Žáci a studenti
základních
a středních škol

Beseda,
workshop

vlastní

ne

Připravena

SŠ s učňovskými
obory

exkurze

vlastní

ne

koncept

Škoda Mladá
Boleslav

exkurze

vlastní

ne

koncept

Úřad práce Děčín

exkurze

vlastní

ne

koncept

IPS ÚP Děčín

exkurze

vlastní

ne

koncept

Rekrutační
pracoviště ÚnL

exkurze

vlastní

ne

koncept
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ZŠ Kamenická,
ZŠ a MŠ Děčín
Vojanova,

ZŠ Tyrše

ZŠ Kamenická
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Návštěva v Kabelovně

500,-

Návštěva ve firmě Ferox

500,-

Neformální vzdělávání – účast rodiče
jako představitele typu povolání beseda

listopad
2018
prosinec
2018

Nativity
(návrh)
Nativity
(návrh)

KDP Děčín

exkurze

vlastní

ne

koncept

Chart Ferox, a.s.

exkurze

vlastní

ne

koncept

ZŠ Kamenická

ZŠ a MŠ
Kosmonautů
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2. Spolupráce se středními školami (četnost nespecifikována).
Cílem je podpora kariérového poradenství na ZŠ s navázáním spolupráce se SŠ, které nerealizují aktivity v projektech výzvy Implementace KAP I. Podpora
učebních oborů, pomoc žákům s vhodným výběrem učebního oboru, od nějž se bude odvíjet jejich vstup na trh práce/volba povolání. Aktivita se zaměřuje na
cílové skupiny: děti a žáci, pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení včetně vedoucích pedagogických pracovníků a bude probíhat formou vzájemného
setkávání, exkurzí a spolupráce.
Název a cíl aktivity, vč.
jednoduchého popisu

orientační
náklady

termín
realizace

nositel aktivity

ve spolupráci s
kým?

forma

stávající
finanční
zdroj

již finančně
zajištěno?

připravenost
dané
aktivity

SŠ Lodní návštěva

ZŠ a MŠ Markvartice
(návrh)

exkurze

opakovaně

SŠ zemědělská Libverda

ZŠ a MŠ Markvartice
(návrh)

exkurze

opakovaně

Návštěvy středních škol

Účast na projektovém dni školy
Pec nám spadla

Besedy se zástupci středních škol

Besedy pro rodiče ve spolupráci
s ÚP a případně se SŠ

0,-

leden –
březen
2019

Nativity (návrh)

střední školy
Děčín

účast ve
výuce,
exkurze

vlastní

ne

koncept

únor
2019

Nativity (návrh)

VOŠ a SPŠ
strojní,
stavební a
dopravní DC

0,-

projektový
den

vlastní

ne

koncept

1. pol.
školního
roku

ZŠ Benešov

SŠ + další ZŠ

beseda +
exkurze

ne

plánovaná

1. pol.
školního
roku

ZŠ a úřad práce

SŠ + úřad
práce

beseda
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ne

představa

zájem se do aktivity
zapojit:
Spec. ZŠ a Spec. MŠ –
Děčín
ZOO Děčín,
Spec. ZŠ a Spec. MŠ –
Děčín,
Spec ZŠ a PŠ Č.
Kamenice,
ZŠ a MŠ Benešov n.PL.
ZŠ a MŠ Vojanova,
ZŠ a MŠ Verneřice,
ZŠ Na Stráni
(2021/2022),
Spec. ZŠ a Spec. MŠ –
Děčín,
ZŠ Komenského,
ZŠ Kamenická,
ZŠ a MŠ Vojanova
Děčín,
ZŠ Na Stráni,
Spec. ZŠ a Spec. MŠ –
Děčín
ZŠ Kamenická,
ZŠ Tyrše,
ZŠ Markvartice,
ZŠ Č. Kamenice,
ZŠ a MŠ Benešov n.Pl.,
Spec. ZŠ a Spec. MŠ –
Děčín
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Další aktivity Implementace MAP mimo specifikace jednotlivých Podaktivit
Zde je vymezen prostor pro další aktivity do Implementace MAP, které se Vám však nepodaří zařadit do výše uvedených témat a specifikací, avšak stále se
musí jednat o aktivity spolupráce s vzdělávacím dopadem na cílové skupiny projektu (Děti a žáci, pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení včetně
vedoucích pedagogických pracovníků, rodiče dětí a žáků, zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice, veřejnost, pracovníci
organizací působících ve vzdělávání, výzkumu a poradenství, pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních
služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže).
Název a cíl aktivity, vč.
jednoduchého popisu
Kurz logopedické prevence
Flétničkou to začíná aneb
módní přehlídka hudebních
nástrojů
Piánko Pivovar naživo-každý
první pátek v měsíci 10/1806/19 15x
Průzkumy MŠ

Máme rádi zvířata – výukový
program v ZOO Děčín (žáci
školy)

Zlatá nitka – soutěž
v pracovních činnostech (ruční
práce) pro dívky speciálních
škol okresu Děčín

termín
realizace

nositel aktivity

ve spolupráci s
kým?

forma

stávající
finanční
zdroj

Jaro-podzim

MŠ Těchlovice

NIDV

seminář

Šablony EU

ano

0,-

5/2019

ZUŠ Děčín

MŠ

Výchovný
koncert

vlastní

ano

0,-

Od 09/2018

ZUŠ Děčín

Centrum
Pivovar Děčín

Vystoupenínabídka
vzdělávání

vlastní

ano

0,-

04/2019

ZUŠ Děčín

MŠ

Průzkum
talentů

vlastní

ano

orientační
náklady
7 000,-

22 400,Autobus 6x =
8 000,poplatek za
vzděl. program
6 škol x 4O žáků
x 60,-Kč
= 14 400,6 000,Sběrný bus ze
Šluknova
4 000,Materiál, ceny,
diplomy 2 000,-

5-6/2019

ZOO Děčín
(nebo Sp. ZŠ a
PŠ Č:
Kamenice)

4/2019

Sp. ZŠ a PŠ
Děčín

Spec. školy –
Rumburk,
Šluknov,
Č. Kamenice
(nebo ZOO
Děčín), Děčín,
Varnsdorf,
Jiříkov
Spec. školy –
Rumburk,
Šluknov,
Č. Kamenice,
Varnsdorf,
Jiříkov

Vzdělávací
program

Soutěž
zručnosti

vlastní

již
připravenost
finančně
dané
zajištěno? aktivity
Realizována
minulý rok
Připraveno,
koná se
každý rok
Připraveno,
koná se
každý rok
Připraveno,
koná se
každý rok

ne

Připravena
(v minulosti
již
realizována)

ne

Připravena
(realizována
již několik
let)

zájem se do aktivity
zapojit:
ZŠ Tyrše,
CDM Benešov n. Pl.
DDM – ZÚ Švitořilky

ZŠ Svět

ZOO Děčín,
ZŠ Tyrše,
ZŠ Kamenická,
MŠ Malá Veleň,
MŠ Dobrná,
MŠ a ZŠ Svět,
ZŠ a MŠ Vojanova,
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Zlaté kladívko – soutěž
v pracovních činnostech
(dílenské práce) pro chlapce
speciálních škol okresu Děčín

11500,2x sběrný bus
(Šl. + Jiř. + Vdf,
Dc +CK) 4500,materiál 2000,nářadí 3000,diplomy a ceny
2000,-

Dějepisné, zeměpisné exkurze
(př. Terezín, Krkonoše, Terezín,
Osvětim)

4/2019

2019/2021

Sp. ZŠ a PŠ
Rumburk

ZŠ Malšovice

„Sociální sítě“ – seminář/
workshop na téma, jak
pracovat se sociálními sítěmi
pro účely publicity a
komunikace (FB, Instagram
apod.)
Sociální sítě pro rodiče
(přednáška o nebezpečí apod.)
Městská soutěž pro žáky ZŠ a
víceletého gymnázia – cílpoznávání města a okolí

MAP

Soutěž
zručnosti

vlastní

exkurze

ne

Připravena
(realizována
již několik
let)

ne

Pouze
koncept

Rákosníček, z.s.
(účastník)

Rákosníček, z.s.
(účastník)
70 000,-

Ekologické aktivity – ve
spolupráci s Libverdou a
Krásnou Lípou

ZOO Olympiáda

Spec. školy –
Děčín, Šluknov,
Č. Kamenice,
Varnsdorf,
Jiříkov

30 000,-

duben 2020

ZŠ
Kamenická

ZŠ města a
gymnázium

(možnost
přednášek
na Eko
zahradě
v MŠ H.
Habartice
od září 2019
– v menším
rozsahu)

ZŠ a MŠ
Kosmonautů

Libverda a
Krásná Lípa

jaro 2019

ZOO Děčín

ZŠ + SŠ

2 školní kola
a finále
nejlepších
žáků

vlastní

ne

koncept

vědomostní
test

vlastní

ne

již
realizováno
několik let
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ZŠ DC II, Kamenická
ZŠ a MŠ Děčín VIII,
Vojanova, ZŠ Tyrše
ZŠ a MŠ Kosmonautů
CDM Benešov nad
Ploučnicí
CDM Česká Kamenice
ZŠ a MŠ Benešov nad
Ploučnicí
CDM Benešov nad
Ploučnicí
ZŠ Komenského
ZŠ Kamenická
ZŠ a MŠ Děčín VIII,
Vojanova
ZOO Děčín, ZŠ a MŠ
Dobkovice, MŠ
Malšovice,
ZŠ Kamenická,
ZŠ a MŠ Děčín
Vojanova, CDM
Benešov nad Ploučnicí,
CDM Česká Kamenice,
MŠ Horní Habartice,
ZŠ Benešov n. Pl.,
MŠ Komenského Česká
Kamenice,
ZŠ a MŠ Děčín
Vojanova, ZŠ Tyrše
ZŠ a MŠ Kosmonautů
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