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Vyhodnocení realizace Akčního plánu SO ORP Stod (červen 2017 – květen 2018)
Název aktivity
Popis aktivity
1.2.2.1 Podpora ekologických Obsahem aktivity je spolupráce
školních zahrad
v oblasti
hledání
finanční
podpory
na
tvorbu
či
rekonstrukci
ekologických
školních zahrad MŠ a ZŠ.
Hlavním výstupem projektu je
zahájení jednání ohledně této
podpory s KÚPK.
3.1.1.1 Spolupráce ZUŠ při Realizace ZUŠ Open ve
realizaci ZUŠ Open
spolupráci ZUŠ z SO ORP Stod a
Nýřany.
3.1.1.2 Spolupráce při realizaci Obsahem aktivity je spolupráce
výchovných koncertů
základních, mateřských škol a
základních uměleckých škol při
prohlubování znalostí o historii
a současnosti vážné, lidové i
populární hudby.
3.1.2.1 Společná setkávání Cílem aktivity je iniciace
zástupců škol SO ORP Stod
pravidelných
setkávání
zástupců
mateřských
a
základních škol ze Stodska.
Setkání
budou
probíhat
postupně na všech školách
v regionu.
3.1.2.2 Iniciace partnerství a Cílem aktivity je vzájemná
výměny
zkušeností návštěva zástupců školních
prostřednictvím
školních parlamentů v jiných školách,
parlamentů
kde stráví jeden vyučovací den.
Z návštěvy zpracují zprávu,
která bude obsahovat reflexi
fungování partnerské školy a
možné inspirace pro změny
v domovské škole. Jedná se o
rozšíření projektu fungujícího
v rámci
ZŠ
Dobřany
a
Masarykovy ZŠ Plzeň.
3.2.1.1 Exkurze k metodě CLIL Cílem aktivity je realizace
v ZŠ Dobřany
exkurze k výuce využívající
metodu CLIL. Exkurze bude

Zhodnocení realizace
nesplněno – proběhlo setkání
s náměstkyní hejtmana pro
oblast školství a cestovního
ruchu. Nicméně výsledkem
jednání nebyla podpora tvorby
a rekonstrukce ekologických
školních zahrad.
splněno

splněno

splněno

splněno

nesplněno – ze strany škol
nebyl zájem
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3.2.1.2 Tvorba situační zprávy o
problémech předškolního a
základního
školství
z perspektivy
zpracovatelů
Místních akčních plánů rozvoje
vzdělávání
3.2.1.3
Realizace
setkání
zástupců ZŠ, MŠ a FPe ZČÚ

3.2.1.4 Spolupráce a sdílení
zkušeností
v oblasti
pedagogické diagnostiky dětí v
MŠ

3.3.1.1 Seminář Komunikace
s rodiči pro MŠ

5.1.1.1 Exkurze
metodě

k Hejného

5.1.1.2
Pracovní
skupina
k matematické gramotnosti

nabídnuta všem základním
školám v SO ORP Stod.
Smyslem aktivity je iniciace
diskuse a spolupráce na krajské
i národní úrovni zaměřené na
pojmenování a definování
problémů, které mají vliv na
předškoln
a
základní
vzdělávání.
Obsahem aktivity je realizace
workshopu
zástupců
mateřských a základních škol
z Plzeňského kraje se zástupci
Pedagogické fakulty ZČU.
V rámci diskuse by se měli
definovat společné priority pro
vzdělávání
pedagogických
pracovníků.
Obsahem aktivity je realizace
projektu na vzdělávání a
výměnu zkušeností v oblasti
pedagogické
diagnostiky.
Součástí aktivity je seminář a
pravidelná společná setkávání
zástupců MŠ. Součástí aktivity
je i vybavení MŠ didaktickými
pomůckami pro sledování
vývoje dítěte v MŠ.
Seminář je zaměřený na
zkvalitnění a zefektivnění
komunikace
pedagogů
a
rodičů. Seminář je primárně
určený MŠ, ale po modifikaci
bude nabízen i ZŠ.
Obsahem aktivity je realizace
exkurze pro pedagogy I. stupně
z SO ORP Stod k Hejného
metodě v ZŠ a MŠ Tyršova
v Plzni.
Obsahem aktivity je setkání
pedagogů
základních
i
mateřských škol za účelem
plánování aktivit a projektů

splněno částečně – zpráva byla
vytvořena, ale nepovedlo se
dojednat její širší podporu

nesplněno

splněno

splněno

nesplněno – ze strany škol
nebyl zájem

splněno
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5.1.2.1 Exkurze k čtenářským
dílnám a čtenářským klubům

5.1.2.2 Školení pro „sborovnu“
na prohlubování ČG

5.1.2.3 Semináře pro rodiče o
problematice ČG

5.1.2.4 Workshop pedagogů a
knihovníků z území SO ORP
Stod

5.1.2.5 Čtení - nejlepší učení

5.2.1.1 Půjčovna interaktivních
pomůcek pro prohlubování
matematické gramotnosti

6.1.1.1 Emailová rozesílka o
dotačních výzvách

prohlubujících matematickou
gramotnost a pregramotnost.
Smyslem aktivity je realizace
exkurze k předání zkušeností
s fungováním čtenářských dílen
a čtenářských klubů. Pro
realizaci
exkurze
budou
osloveny ZŠ a MŠ Tyršova
v Plzni a ZŠ Staňkov.
Obsahem aktivity je realizace
školení
na
prohlubování
čtenářské gramotnosti, které je
určeno pro všechny pedagogy
za účelem prohlubování ČG i
v předmětech, které nejsou
primárně k této výuce určeny
(např. fyzika).
Účelem
aktivity
je
prostřednictvím
realizace
semináře zvýšit osvětu a
informovanost o problematice
čtenářské gramotnosti a o
možnostech spolupráce mezi
rodinou a školou v této oblasti.
Smyslem aktivity je naplánovat
možné aktivity spolupráce mezi
školami a obecními knihovnami
v oblasti
prohlubování
čtenářské gramotnosti.
Obsahem aktivity je spolupráce
škol při realizaci školních
čtenářských dílen.
Obsahem aktivity je vytvořit
půjčovnu
deskových
her,
hlavolamů
a
dalších
didaktických pomůcek pro
prohlubování
matematické
gramotnosti
resp.
pregramotnosti, které si budou
moci zapůjčovat školy, SVČ,
školní družiny, atd.
Smyslem aktivity je vyhledávání
a rozesílání informacích o

splněno

splněno
částečně
–
je
dohodnutý lektor, nicméně
nabídka školám půjde až v září
2018.

splněno

nesplněno

splněno

nesplněno

splněno
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vyhlášených výzvách krajských,
národních
i
evropských
programů a dotačních schémat.
Emaily budou cíleny na
uznatelné skupiny možných
žadatelů v území.

