AKČNÍ PLÁN

Základní škola u Říčanského lesa
Školní 2400/4
251 01 Říčany

Projekt „Cesta k inkluzi: od segregace k pozitivní diverzitě ve školství“,
reg.č. CZ.1.07/1.2.00/47.0008 je spolufinancován z Evropského sociálního fondu
a státního rozpočtu České republiky

AKČNÍ PLÁN
Základní škola u Říčanského lesa, Adresa: Školní 2400/4, 251 01 Říčany

ÚNOR 2016
Identifikace a název
aktivity (číslo, název,
příp. stručná
charakteristika)

Charakteristika aktivity v rámci plánu

Osoba/y
Osoba/y
zodpovědná/é
zodpovědná/é za
za kontrolu
plnění aktivity
plnění aktivity

Realizace aktivity, jejímž cílem je účast
workshopu se zaměřením na tematiku inkluze.
Navazuje na aktivitu 01.01.02, jejíž náplní je
rozhlédnutí se po nabídkách, které nabízejí
organizace či lektoři v oblasti inkluze. Učitelé by
Aktivita 01.01.03
tak měli získat potřebné objektivní informace
Vedení školy,
Realizace aktivity týkající se této problematiky a následně by je měli všichni učitelé
účast na
implementovat do výuky. Aktivitu záměrně
workshopech
směřujeme na počátek období akčního plánu,
jelikož někteří učitelé v oblasti inkluze stále
tápou. Workshop jim umožní komplexnější vhled
do problematiky

Vedení školy

Indikátor
naplnění
aktivity

Poznámky/ komentáře

Uskutečněný
workshop

Vyučující následně provedou
evaluaci realizovaného workshopu

"Tento akční plán vznikl v rámci projektu Cesta k inkluzi: od segregace k pozitivní diverzitě ve školství“, reg.č. CZ.1.07/1.2.00/47.0008, který je spolufinancován z
Evropského sociálního fond a státního rozpočtu České republiky"

AKČNÍ PLÁN
Základní škola u Říčanského lesa, Adresa: Školní 2400/4, 251 01 Říčany

Aktivita 03.01.01
Smluvení termínu
návštěv

Smluvení termínu těchto návštěv povede k
navázání bližší spolupráce mezi ZŠ u Říčanského
lesa a Olivovo dětskou léčebnou, dále praktickou
Vedení školy,
ZŠ Nerudova. Měla by být předmostím pro
případně metodik Vedení školy
následné setkávání žáků škol a léčebny a k jejich
prevence
vzájemnému akceptování sebe sama a svých
odlišností, tedy k pocitu vnímání heterogenity
jako běžného jevu

Vyučující si připraví na základě školního
vzdělávacího programu témata pro tvorbu žáků
Aktivita 03.02.01
týkajících se oblasti inkluze. Vhodné bude
Vyučující na
zaměřit se na kulturní a jiné odlišnosti –
podkladě diskuse se
žáky připraví témata náboženství, stravovací návyky, oblékání apod.
Výběru témat se budou na metodické sekci,
pro tvorbu obrázků,
jelikož by témata měla být zároveň
plakátů a jiných
mezipředmětově propojena. Společně s tématy si
artefaktů
vyučující připraví možné formy a výstupy práce –
koláž, plakát, billboard atd.

Vyučující
výtvarné
výchovy a
pracovních
činností

Vedení školy

Stanovený
termín pro
návštěvu

Poznámky – podmínky pro realizaci
návštěvy

Písemně
zpracovaná
témata tvorby a
návrhy výstupů
prací žáků

"Tento akční plán vznikl v rámci projektu Cesta k inkluzi: od segregace k pozitivní diverzitě ve školství“, reg.č. CZ.1.07/1.2.00/47.0008, který je spolufinancován z
Evropského sociálního fond a státního rozpočtu České republiky"

AKČNÍ PLÁN
Základní škola u Říčanského lesa, Adresa: Školní 2400/4, 251 01 Říčany

Aktivita 04.02.02
Příprava aktivit a
činností pro
aktivační dopolednee

Vybraná dvojice vyučujících připraví v rámci této
aktivity činnosti a program pro aktivační
dopoledne žáků z okolních MŠ konané v
prostorách ZŠ u Říčanského lesa. Aktivity by
měly směřovat k motivaci pro následující
povinnou školní docházku – ukázat budoucím
žákům možné formy výuky především formou her

Vybraní
vyučující

Vedení školy

Připravené
aktivity pro
žáky MŠ

"Tento akční plán vznikl v rámci projektu Cesta k inkluzi: od segregace k pozitivní diverzitě ve školství“, reg.č. CZ.1.07/1.2.00/47.0008, který je spolufinancován z
Evropského sociálního fond a státního rozpočtu České republiky"

AKČNÍ PLÁN
Základní škola u Říčanského lesa, Adresa: Školní 2400/4, 251 01 Říčany

Paní vychovatelky z družiny zajistí rozvoz
vytvořených pozvánek na aktivační dopoledne do
říčanských mateřských škol. Touto aktivitou
Aktivita 04.02.01
zajistí povědomí o plánované akci a účast
Distribuce pozvánek
budoucích prvňáčků na zmiňovaném dopoledni.
Paní
na aktivační
Rozvoz si rozdělí, je třeba nejen předat pozvánky, vychovatelky ze
dopoledne do
ale i ústně informovat vyučující MŠ o
školní družiny
mateřských škol
podrobnostech aktivity – časový rozsah apod.
Dále je vhodné osobně pozvat jednotlivá oddělení
v MŠ a tím více motivovat budoucí prvňáčky k
účasti na dopoledni

Vedení školy

Zhotovené a
rozvezené
poznámky

Možno uvést do poznámek, co by
budoucí žáci konkrétně rádi viděli ve
škole

"Tento akční plán vznikl v rámci projektu Cesta k inkluzi: od segregace k pozitivní diverzitě ve školství“, reg.č. CZ.1.07/1.2.00/47.0008, který je spolufinancován z
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AKČNÍ PLÁN
Základní škola u Říčanského lesa, Adresa: Školní 2400/4, 251 01 Říčany

Aktivita 03.04.01
Volba tématu
projektového dne
(Etnický den,
Mezinárodní den
apod.)

Aktivita 07.02.01
Výběr a pověření
členů intervenčního
týmu

Vyučující vymyslí s podporou vedení školy
vhodné téma projektového dne tak, aby podpořili
tematiku / problematiku inkluze – etnický den,
indiánský den, mezinárodní den apod. Aktivitu
mohou propojit s výše uvedenou – 03.02.01, tedy
témata projektového dne mohou souviset s
přípravou témat tvorby výzdoby prostor školy.
Témata projektového dne by měla být
akceptovatelná všemi žáky napříč jednotlivými
stupni školy. Možná je příprava témat pro žáky
prvního a druhého stupně odděleně s následnou
úpravou požadovaných výstupů

Vyučující

Vedení školy po poradě s výchovnými poradci
pověří osoby, jež se mají stát součásti
Vedení školy,
intervenčního týmu. Intervenční tým se následně
výchovní poradci
bude snažit o práci s žáky obecně ohrožených
neúspěchem a jejich zákonnými zástupci

Vedení školy

Písemně
zpracovaný
návrh tématu
projektového
dne a návrh
výstupu

Vedení školy

Jmenovitě
stanovený
intervenční tým

"Tento akční plán vznikl v rámci projektu Cesta k inkluzi: od segregace k pozitivní diverzitě ve školství“, reg.č. CZ.1.07/1.2.00/47.0008, který je spolufinancován z
Evropského sociálního fond a státního rozpočtu České republiky"

AKČNÍ PLÁN
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Úvodní aktivita pro vzájemné hospitace učitelů v
níž se dohodnou podmínky – jak často, jakou
Aktivita 09.01.01
formou v jakém časovém období, jak budou
Nastavení podmínek
vypadat zápisy, jak se budou kontrolovat .
pro vzájemné
Zařazení v únoru je nutné pro přípravu
hospitace
záznamových archů a plánů jednotlivých
metodických sdružení a předmětových komisí,
aby je mohly od března realizovat

Vedení školy,
vedoucí
metodických
sdružení, /
všichni učitelé

Úvodní a důležitá aktivita pro vytvoření přehledu
možných vzdělávacích potřeb žáků, která
následně povede k tvorbě portfolia obsahující
zabezpečení výuky daného dítěte – postup pro
vedení školy, učitele, asistenty. Přestože se ve
škole nenachází zdaleka velké množství žáků s
postižením, jejich počet může narůstat. Příprava
portfolia tak zajistí vyučujícím alespoň částečnou
připravenost na obdobnou situaci

Vedení školy,
vedoucí
metodických
sdružení, /
všichni učitelé

Aktivita 11.01.01
Specifikace
požadavků na
portfólia (vytvoření
přehledu možných
vzdělávacích potřeb
žáků)

Ředitel školy

Vedení školy

Písemně
zpracované
podmínky pro
realizaci
Učitelé jsou
seznámeni s
podmínkami

Přehled
možných
indikací
vzdělávacích
potřeb žáků

"Tento akční plán vznikl v rámci projektu Cesta k inkluzi: od segregace k pozitivní diverzitě ve školství“, reg.č. CZ.1.07/1.2.00/47.0008, který je spolufinancován z
Evropského sociálního fond a státního rozpočtu České republiky"

AKČNÍ PLÁN
Základní škola u Říčanského lesa, Adresa: Školní 2400/4, 251 01 Říčany

Aktivita 01.03.01
Rešerše literatury a Učitelé sepíší rešerše dostupného inkluzivního
zdrojů, které jsou materiálu. Rešerše pomohou učitelům zorientovat
se v oblasti literatury a zdrojů zaměřující se na
dostupné na
internetu i v rámci inkluzi. Následně je mohou i motivovat k četbě,
studiu těchto materiálů, přiblížení celé
běžných
problematiky
nakladatelství

Aktivita 02.03.01
Vytvoření struktury
předávaných
informací

Vedení školy připraví pro učitele vzor, jakým
způsobem mají informovat rodiče o aktuálním
dění v oblasti inkluze ve škole. Tyto informace
poslouží k vhledu rodičů do dané oblasti. Vzor
bude obsahovat koncept, jak se zákonnými
zástupci o oblasti inkluze komunikovat

Všichni
vyučující

Vedení školy

Počet rešerší

Vedení školy

Vedení školy

Vytvořený vzor

"Tento akční plán vznikl v rámci projektu Cesta k inkluzi: od segregace k pozitivní diverzitě ve školství“, reg.č. CZ.1.07/1.2.00/47.0008, který je spolufinancován z
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AKČNÍ PLÁN
Základní škola u Říčanského lesa, Adresa: Školní 2400/4, 251 01 Říčany

Tým vyučujících se dohodne na způsobu a formě
využití metody CLIL ve výuce. Metody by měly
být pro žáky motivační a měly by vést k posílení a
Aktivita 08.01.01
ke zlepšení jazykových kompetencí žáků do
Vedení školy,
Příprava plánu pro
výuky. Díky vhodným metodám se především
komise cizích
zavedení CLIL
zvýší objem slovní zásoby. Tým bude tvořen
jazyků, zapojení
metody do výukyy
vyučujícími cizích jazyků – vyučující AJ i NJ na
učitelé
prvním i druhém stupni. Volba formy a metody
výuky by měla zohlednit snahu motivovat žáky ke
vzdělávání sebe sama v jazykové oblasti

Vedení školy

Plán zavedení
metody

"Tento akční plán vznikl v rámci projektu Cesta k inkluzi: od segregace k pozitivní diverzitě ve školství“, reg.č. CZ.1.07/1.2.00/47.0008, který je spolufinancován z
Evropského sociálního fond a státního rozpočtu České republiky"

AKČNÍ PLÁN
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BŘEZEN 2016
Identifikace a název
aktivity (číslo, název,
příp. stručná
charakteristika)

Charakteristika aktivity v rámci plánu

Učitelé zhodnotí workshop, kterého se účastnili v
Aktivita 01.01.04
průběhu měsíce února. Na základě této evaluace
Evaluace workshopu
může vedení školy efektivněji směřovat DVPP v
následujícím období

Osoba/y
Osoba/y
zodpovědná/é
zodpovědná/é za
za kontrolu
plnění aktivity
plnění aktivity

Vyučující

Vedení školy

Indikátor
naplnění
aktivity

Poznámky/ komentáře

Vyplněný
evaluační
dotazník

"Tento akční plán vznikl v rámci projektu Cesta k inkluzi: od segregace k pozitivní diverzitě ve školství“, reg.č. CZ.1.07/1.2.00/47.0008, který je spolufinancován z
Evropského sociálního fond a státního rozpočtu České republiky"

AKČNÍ PLÁN
Základní škola u Říčanského lesa, Adresa: Školní 2400/4, 251 01 Říčany

Aktivita 01.02.02
Vyučující vytvoří proinkluzivní náměty hodin,
Tvorba konkr.
které vloží do společné databáze na disku. Tyto
podpůrn. materiálů
náměty povedou k realizaci výukových jednotek
pro realizaci
zaměřených na problematiku inkluze. Vložením
inkluzivního vzděl. v
na společný disk zároveň zajistí inspiraci pro
hodinách a jejich
ostatní kolegy, náměty mohou vzájemně
vkládání do databáze
konzultovat, připomínkovat, obohacovat

Počet
vytvořených
námětů

Všichni
vyučující

Vedení školy

Aktivita navazující na Aktivitu 03.02.01. Na
základě vytvořených námětů žáci pod vedením
učitelů zpracují výzdobu školy na témata
Aktivita 03.02.02
Tvorba prvků školní podporujících myšlenku inkluze. Tvorbou těchto
námětů jsou žáci zároveň motivování k chápání
výzdoby
vzájemných kulturních, ale i sociálních a
zdravotních odlišností

Žáci

Vedení školy a
vyučující

Odevzdané
výtvory žáků

"Tento akční plán vznikl v rámci projektu Cesta k inkluzi: od segregace k pozitivní diverzitě ve školství“, reg.č. CZ.1.07/1.2.00/47.0008, který je spolufinancován z
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AKČNÍ PLÁN
Základní škola u Říčanského lesa, Adresa: Školní 2400/4, 251 01 Říčany

Aktivita 03.04.02
Příprava
projektového dne

Aktivita navazující na Aktivitu 03.04.01;
Vyučující společně připravují formu a obsah
projektového dne podporujícího inkluzivní
tematiku ve škole. Projektový den připravují pro
žáky napříč stupni, ročníky

Vyučující

Vedení školy

Písemně
zpracovaná
příprava
projektového
dne odevzdaná
vedení školy

Vedení školy

Třídní kniha
zájmového
útvaru, seznam
žáků,
autoevaluace
žáků ke konci
pololetí

Aktivita 10.01.01
Vedení školy,
Vytvoření systému
Vyučující předmětů – čj, aj a mat. Systém
vyučující
srov. test. žáků v
srovnávání umožní komparaci mezi totožnými
hlavních
jednotl. paral.
ročníky v daný školní rok (nejen porovnání žáků,
předmětů,
ročnících a srovn.
ale jistým způsobem i porovnání učitelů), ale i všichni vyučující
žáků souč. ve vztahu
vzhledem k rokům minulým
jednotlivých tříd
k výsledkům žáků v
prvního stupně
předešlých letech

Vedení školy

Vytvořený
systém
srovnávacího
testování žáků

Vedoucí předmětových sekcí, ale i ostatní,
zapojení vyučující, sestaví společně plán
Aktivita 09.01.03
hospitací. V plánu si stanoví minimální počet
Sestavení plánu
vzájemných hospitací hospitovaných hodin za určitý časový úsek (od –
do) a další kritéria pro plánování hospitační
činnosti

Vedení školy

Plán hospitací

Aktivita 10.02.02
Nabídka kroužků
žákům a rodičům

Aktivita navazuje na skutečnost, že ve zdejší
škole bývala nabídka zájmových kroužků ve
většině zajišťována soukromou agenturou. Od
letošního školního roku je nabídka posílena o
kroužky vedené vyučujícími naší školy

Vyučující
zapojeni do
nabídky kroužků

Vedoucí
předmětových
sekcí, zapojení
vyučující

"Tento akční plán vznikl v rámci projektu Cesta k inkluzi: od segregace k pozitivní diverzitě ve školství“, reg.č. CZ.1.07/1.2.00/47.0008, který je spolufinancován z
Evropského sociálního fond a státního rozpočtu České republiky"

AKČNÍ PLÁN
Základní škola u Říčanského lesa, Adresa: Školní 2400/4, 251 01 Říčany

Aktivita 09.01.02
Vytvoření vzoru
hospitačního
záznamu

Vyučující v rámci předmětových komisí vytvoří
vzor hospitačního záznamu. Záznam bude
obsahovat veškeré předem stanovené údaje
(povinné a uložené vedením školy) a dále údaje,
které považují vyučující za vhodné, případně
přínosné pro komplexní evaluaci vyučovací
jednotky

Vyučující

Vedení školy osloví zákonné zástupce žáků, ale i
Aktivita 08.02.01
Vedení školy,
pedagogy, s prosbou zajištění návštěvy cizince do
Vytvoření sítě
komise cizích
výuky. Spolupráce se zcela jistě ujmou také
kontaktů na cizince,
jazyků, zapojení
kteří navštíví třídy učitelé cizích jazyků, ale i jiní vyučující, jejichž
učitelé
přátelé žijí v zahraničí

Aktivita 09.03.01
Mapování potřeb
jednotl. vyuč. v
otázce realizace
inkluz. vzdělávání a
práce v
heterogenních
skupinách

Každý vyučující provede v rámci této aktivity
zmapování aktuální nabídky (i nabídky případně
platné pro školní rok 2016/17) DVPP se
zaměřením na posílení jejich kompetentnosti pro
práci s nejrůznějšími aspekty v oblasti inkluze

Vyučující

Vedení školy

Vytvořený
záznamový
arch

Vedení školy

Síť kontaktů

Zpracovaný
přehled
Vedení školy
možností
DVPP pro daný
časový horizont

"Tento akční plán vznikl v rámci projektu Cesta k inkluzi: od segregace k pozitivní diverzitě ve školství“, reg.č. CZ.1.07/1.2.00/47.0008, který je spolufinancován z
Evropského sociálního fond a státního rozpočtu České republiky"

AKČNÍ PLÁN
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Vyučující si společně s vedením školy vytvoří po
Aktivita 01.04.02
poradě záznamový arch pro uskutečněné
Vytvoření
hospitace (co sledují, jsou všechny děti zapojeny,
záznamového archu
jsou využity aktivizující metody, zaměřují se
pro hospitace
aktivity nejen na rozvoj rozumových schopností,
ale i na sociální, emocionální a etické záležitosti?)

Vedení školy,
vyučující

Vedení školy

Vytvořený
záznamový
arch pro
hospitace
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Aktivita 08.01.02
Vypracování náplně
jednotlivých hodin s
využitím metody
CLIL

Zapojení vyučující do CLIL metody vypracují
náplně jednotlivých hodin, ve kterých budou
zmiňovanou metodu využívat

Zapojení
vyučující

Vedení školy,
předmětová
komise cizích
jazyků

Měsíční plán

"Tento akční plán vznikl v rámci projektu Cesta k inkluzi: od segregace k pozitivní diverzitě ve školství“, reg.č. CZ.1.07/1.2.00/47.0008, který je spolufinancován z
Evropského sociálního fond a státního rozpočtu České republiky"

AKČNÍ PLÁN
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Vedení školy provede zmapování seminářů a
přednášek pro učitele v oblasti inkluze a zjistí
Aktivita 09.02.01
jejich cenovou dostupnost. Zaměřuje se na
Zmapování nabídky
přednášky a semináře, které by byly reálně
seminářů a jejich
přínosné pro vyučující- pomohou jim aplikovat
dostupnosti
inkluzivní poznatky do vyučovacích jednotek,
seznámí je se zásadními principy inkluze, zamezí
šíření dalších předsudků.

Vedení školy

Vedení školy

Seznam
dostupných a
využitelných
nabídek
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DUBEN 2016
Identifikace a název
aktivity (číslo, název,
příp. stručná
charakteristika)

Charakteristika aktivity v rámci plánu

Aktivita 01.02.03
Aktivita navazující na Aktivitu 01.02.02; Na
Prezentace a sdílení
čtvrtletní poradě v dubnu 2016 nasdílejí vyučující
podkladových
své nabyté poznatky s proinkluzivními náměty
materiálů a námětů
hodin a navzájem se o nich budou informovat.
na čtvrtletních
Tato aktivita je periodická, bude se opakovat v
poradách
průběhu dalších čtvrtletí – červen, listopad

Osoba/y
Osoba/y
zodpovědná/é
zodpovědná/é za
za kontrolu
plnění aktivity
plnění aktivity

Vyučující

Vedení školy

Indikátor
naplnění
aktivity

Poznámky/ komentáře

Vyměněné
náměty, sdílené
náměty,
využívání
doporučených
námětů bude
zároveň
ověřovacím
mechanismem
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Aktivita 01.04.03
Vlastní realizace
hospitací

Aktivita 03.01.02
Realizace návštěvy

Aktivita navazuje na Aktivity 01.04.01 a
01.04.02; Učitelé zrealizují vlastní hospitace s
využitím záznamového archu a v něm
stanovených podmínek. Tato aktivita je
periodická, bude probíhat v následujících
měsících i v průběhu školního roku 2016/17;
Vyučující navzájem navštíví hodiny kolegů s
proinkluzivními náměty. Zaměří se na práci s
žáky s SPU, žáky cizince, žáky ohrožené
neprospěchem, sociálně slabé žáky apod. Po
návštěvě hodiny společně provedou evaluaci,
autoevaluaci a komplexní rozbor odučené
jednotky

Všichni
vyučující

Počet hospitací, Vyučující nemusí hodnotit průběh
počet
vyučovací jednotky před vedením
Vedení školy
vyplněných
školy – hodnocení by mohlo vést k
záznamových
nižší motivovanosti učitelů pro
archů
realizaci hospitací

Aktivita navazující na Aktivitu 03.01.01.
Vyučující společenskovědních předmětů ,
Vyučující
popřípadě třídní vyučující navštíví s žáky ZŠ u
společenskovědn
Říčanského lesa Olivovu dětskou léčebnu nebo
Vedení školy,
ích předmětů
praktickou ZŠ Nerudovu v předem smluveném
třídní učitelé
třídní učitelé,
termínu. Realizace návštěvy zvýší akceptaci žáků
žáci ZŠ
vůči jinakosti, posílí pocit vnímání heterogenity
jako běžného jevu

Účast žáků na
exkurzi
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Aktivita 03.02.03
Výstava výtvorů
žáků

Aktivita 03.04.03
Realizace
projektového dne

Aktivita navazující na Aktivitu 03.02.02;
Vyučující výtvarné výchovy a pracovních činností
umístí výtvory žáků zaměřené na proinkluzivní
tematiku na viditelných prostorách školy. Výstavu
je vhodné zrealizovat před třídními schůzkami,
jež probíhají v druhé polovině měsíce dubna.
Výstava výtvorů by také mohla více motivovat
rodiče žáků k pozitivnějšímu vnímání inkluzivní
problematiky

Vyučující
výtvarné
výchovy,
vyučující
pracovních
činností

Vedení školy

Uskutečněná
výstava
žákovských
prací

Aktivita navazující na Aktivitu 03.04.02;
Vyučující na základě připravených podkladů
zrealizují projektový den s žáky ZŠ. Cílem
projektového dne je posílit proinkluzivní
tematiku, čemuž budou přizpůsobené dílčí
aktivity projektového dne i jeho celkový výstup.
V případě tvorby výtvarného výstupu propojíme s
Aktivitou 03.02.03. Projektový den doplní snahu
zvýšit vzájemnou akceptaci odlišností u žáků

Vyučující

Vedení školy

Zrealizovaný
projekt
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Aktivita 04.01.01
Analýza kapacitních
a personálních
možností školy

Aktivita 05.01.01
Tvorba dotazníku

Vedení školy vypočítá kapacitu budovy na další
školní roky a zajistí možnosti poptávky pro
fundovaném vyučujícím do přípravné třídy. K
výpočtům použije demografii a další ukazatele.
Cílem přípravné třídy je, aby si žáci, kteří mají
odklad z různých důvodů, zvykli na školní
prostředí, získali pracovní a sociální návyky, a
zažili tak ve školní docházce úspěch

Vedení školy

Vedení školy

Tvorba dotazníku poslouží k zhodnocení
aktuálního stavu ve škole. Preventista sociálně
patologických jevů ve spolupráci s výchovnými
Preventista
poradci vypracuje - vytvoří dotazník zaměřující
sociálně
se na pocity dětí ve škole – ke spolupráci může
patologických
využít i externí organizaci Cesty integrace (po
jevů, výchovní
předchozí domluvě). Dotazník pomůže vyhodnotit
poradci
situaci ve škole a navazující aktivity povedou k
podpoře bezpečnějšího prostředí pro naše žáky

Vedení školy

Výsledky
demografickýc
h ukazatelů

Vytvořený dotazník
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Aktivita 10.01.02
Vypracování
jednotlivých testů

Zástupci ředitele, ročníkoví učitelé a zapojení
vyučující zpracují na základě přehledu testování
Zástupce
testy pro žáky. Testování zaměření na komparaci
ředitele,
znalostní úrovně mezi paralelními ročníky a na
ročníkoví učitelé,
srovnávání žáků ve vztahu k žákům z předešlých
jednotliví
let. Vytvořené testy předloží ke schválení vedení
vyučující
školy, které je bude připomínkovat a dohlédne na
soulad učiva s ŠVP

Vedení školy zmapuje pomocí dotazníkového
Aktivita 09.03.01
šetření, besedy na provozní poradě potřeby
Mapování potřeb
jednotlivých
vyučujících v oblasti inkluze. Těmto
jednotlivých
vyučujících v otázce individuálním, ale i kolektivním potřebám vedení
Vedení školy a
školy následně přizpůsobí DVPP pro závěr
realizace
jednotliví
školního roku 2015/16, pro školní rok 2016/17.
inkluzivního
vyučující
vzdělávání a práce v Potřeby mohou být zaznamenávány na společném
disku, ve sborovně na vyhrazeném místě,
heterogenních
vyučující mohou posílat vedení školy náměty a
skupinách
návrhy formou pracovního mailu apod.

Vedení školy

Připravené
testy

Vedení školy

Přehled potřeb
a požadavků
vyučujících

"Tento akční plán vznikl v rámci projektu Cesta k inkluzi: od segregace k pozitivní diverzitě ve školství“, reg.č. CZ.1.07/1.2.00/47.0008, který je spolufinancován z
Evropského sociálního fond a státního rozpočtu České republiky"

AKČNÍ PLÁN
Základní škola u Říčanského lesa, Adresa: Školní 2400/4, 251 01 Říčany

Periodická aktivita. Vyučující vzájemně realizují
hospitace, používají hospitační arch a hodnotí
Aktivita 09.01.04
veškerá stanovená kritéria. Hospitace probíhají
Realizace
vzájemných hospitací průřezem obou stupňů ZŠ – prvního i druhého,
vyučující se neomezují jen na preference stupně,
či náslechů v
na kterém vyučují. Hospitace probíhají s
hodinách
důsledným přihlížením na proinkluzivní metody a
formy práce

Aktivita 08.02.02
Zapojení rodilých
mluvčích do výuky

Aktivita 08.01.03
Realizace metody
CLIL

Vyučující

Vedení školy

Vyplněný
hospitační
záznam

Vedení školy osloví zaměstnanci, žáky,
zákonnými zástupci žáků vytipované osoby a
domluví s nimi termín návštěvy školy. Návštěva
cizinců bude implementována zejména do výuky
cizích jazyků, ale i do výuky společenskovědních
předmětů

Vedení školy

Vedení školy

Počet návštěv

Zapojení učitelé zrealizují na základě předešlých
Aktivit 08.01.01 a 08.01.02 metodu CLIL.
Aktivita bude realizovaná vyučujícími cizích
jazyků a jiných zapojených učitelů. Jejím
využitím se zlepší jazykové kompetence.

Zapojení
vyučující

Vedení školy

Měsíční plán
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Aktivita 07.01.01
Vytvoř. týmu
pedagogů zapojen.
do depistáže žáků
ohrož. šk.
neúspěchem a
přípravy
konceptujejich
doučování

V rámci této aktivity pověří vedení školy osoby
tvorbou konceptu a doučování žáků. Koncept by
se měl zaměřit na předměty, které zpravidla činí
žákům největší potíže. Aktivita může probíhat
souběžně se stávajícími reedukacemi žáků s SPU

Aktivita 06.02.01
V rámci této aktivity třídní vyučující zmapují
Zmap. sit. ve třídách
sociální složení ve třídách. Realizace této aktivity
– vyhled. žáků ohrož.
povede k efektivnější revizi MPP a k nabídce
negat. důsl. nízkého
takových aktivit pro žáky ze sociálně slabých
soc. statutu rodin či
rodin, které povedou k posílení jejich sociálních a
soc. vyl.
pracovních návyků

Aktivita 05.01.04
Zavedení schránky
důvěry

Výchovní poradci zřídí pro žáky schránku důvěry.
Schránka se umístí na bezpečném místě, ale
zároveň v takových prostorách, aby žáci mohli
mít pocit anonymity. Do akce je možné efektivně
zapojit i žákovský parlament školy

Výchovní
poradci, třídní
učitelé, učitelé
hlavních
předmětů
druhého stupně

Vedení školy

Pověřovací
listiny
podepsané
zaměstnanci

Třídní učitelé

Vedení školy

Seznam žáků
ze sociálně
slabých rodin

Vedení školy

Zavedená
schránka
důvěry

Výchovní
poradci
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KVĚTEN 2016
Identifikace a název
aktivity (číslo, název,
příp. stručná
charakteristika)

Aktivita 01.04.03
Vlastní realizace
hospitací

Charakteristika aktivity v rámci plánu

Aktivita navazuje na Aktivity 01.04.01 a
01.04.02; Učitelé zrealizují vlastní hospitace s
vyuţitím záznamového archu a v něm
stanovených podmínek. Tato aktivita je
periodická, bude probíhat v následujících
měsících i v průběhu školního roku 2016/17;
Vyučující navzájem navštíví hodiny kolegů s
proinkluzivními náměty. Zaměří se na práci s
ţáky s SPU, ţáky cizince, ţáky ohroţené
neprospěchem, sociálně slabé ţáky apod. Po
návštěvě hodiny společně provedou evaluaci,
autoevaluaci a komplexní rozbor odučené
jednotky

Osoba/y
Osoba/y
zodpovědná/é
zodpovědná/é za
za kontrolu
plnění aktivity
plnění aktivity

Všichni
vyučující

Indikátor
naplnění
aktivity

Poznámky/ komentáře

Počet hospitací, Vyučující nemusí hodnotit průběh
počet
vyučovací jednotky před vedením
Vedení školy
vyplněných
školy – hodnocení by mohlo vést k
záznamových
niţší motivovanosti učitelů pro
archů
realizaci hospitací
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Aktivita navazující na Aktivitu 03.01.01.
Vyučující společenskovědních předmětů ,
Vyučující
popřípadě třídní vyučující navštíví s ţáky ZŠ u
Aktivita 03.01.02
společenskovědn
Vedení školy,
Realizace návštěvy – Říčanského lesa Olivovu dětskou léčebnu nebo
ích předmětů
praktickou ZŠ Nerudovu v předem smluveném
třídní učitelé
exkurze
třídní učitelé,
termínu. Realizace návštěvy zvýší akceptaci ţáků
ţáci ZŠ
vůči jinakosti, posílí pocit vnímání heterogenity
jako běţného jevu

Aktivita 05.01.02
Zadání dotazníků
žákům školy

Moţno vyuţít jako periodicky se opakující
aktivitu pro pravidelné sledování atmosféry ve
škole. Preventista sociálně patologických jevů ve
spolupráci s třídními učiteli předá ţákům
anonymní dotazníky za účelem zjištění aktuální
atmosféry ve škole. Dotazníky vyplňují ţáci tříd v
průběhu vyučovacích jednotek
společenskovědních předmětů – nejlépe v rámci
Ov, Rv (můţeme vyuţít i návaznosti témat ŠVP)

Vybraní
vyučující, ţáci

Vedení školy

Účast ţáků na
exkurzi

Vyplněné
dotazníky ţáky
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Periodická aktivita. Vyučující vyhodnotí průběh
Aktivita 01.04.03 hospitací na mezipředmětových sekcích, poradách
školy. Vyučující s pomocí vyplněného
Vyhodnocení
vzájemných hospitací záznamového hospitačního (evaluačního) archu
a zhodnocení přínosu zhodnotí průběh hospitace a celkový dojem z
hodiny s proinkluzivní tematikou. Vyučující,
který hodinu vedl, pouţije autoevaluaci

Aktivita navazující na Aktivitu 03.01.02; Ţáci
samotní napíší v průběhu vyučovací jednotky
Aktivita 03.01.03
Zhodnocení návštěvy vlastní hodnocení – esej – zamyšlení, moţné je i
vypravování na téma „Co jsem proţil při
žáky samotnými
návštěvě.“ Vlastními slovy se tak pokusí
(prostřednictvím
zhodnotit přínos návštěvy vzhledem k
diskuse a eseje)
proinkluzivní tematice. Eseje poslouţí vyučujícím
jako zpětná vazba pro obdobné akce

Aktivita 03.04.04
Evaluace
projektového dne

Vyučující na podkladech zpětné vazby od ţáků
provedou evaluaci projektového dne. Zpětná
vazba je důleţitým podkladem pro reflexi i
sebereflexi vyučujících, ale i ţáků samotných

Vedení školy

Záznamy z
hospitovaných
vyučovacích
jednotek

Ţáci

Vyučující

Krátká zpráva o
obsahu
dětských prací
sepsaná
vyučujícím

Vyučující

Vedení školy

Krátká písemná
zpráva
vyučujícího

Vyučující
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Aktivita navazující na Aktivitu 07.01.01;
vyučující ve vzájemné spolupráci připraví
koncept doučování pro ohroţené ţáky. Tvorba
Aktivita 07.01.02
konceptu se dotýká většiny vyučujích prvního
Příprava konceptu
stupně ZŠ a vyučujících hlavních předmětů
cíleného doučování
druhého stupně. Koncept tvoří za pravidelné
žáků ohrožených
konzultace s výchovnými poradci, případně za
školním neúspěchem
externí spolupráce se speciálním pedagogem a
pedagogicko psychologickou poradnou. V
průběhu tvorby koncept předkládají vedení školy
k moţnému připomínkování

Zapojení
vyučující

Vedení školy

Vytvořený
koncept
doučování

Periodická aktivita. Vyučující vzájemně realizují
hospitace, pouţívají hospitační arch a hodnotí
Aktivita 09.01.04
veškerá stanovená kritéria. Hospitace probíhají
Realizace
vzájemných hospitací průřezem obou stupňů ZŠ – prvního i druhého,
vyučující se neomezují jen na preference stupně,
či náslechů v
na kterém vyučují. Hospitace probíhají s
hodinách
důsledným přihlíţením na proinkluzivní metody a
formy práce

Vyučující

Vedení školy

Vyplněný
hospitační
záznam
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Periodická aktivita. Vedení školy osloví
zaměstnanci, ţáky, zákonnými zástupci ţáků
vytipované osoby a domluví s nimi termín
Aktivita 08.02.02
návštěvy školy. Návštěva cizinců bude
Zapojení rodilých
mluvčích do výuky implementována zejména do výuky cizích jazyků,
ale i do výuky společenskovědních předmětů.
Návštěvou cizinců se posílí jazykové kompetence
ţáků školy

Vedení školy

Vedení školy

Počet návštěv

Zástupci ředitele, ročníkoví učitelé a zapojení
vyučující zrealizují testování pro ţáky. Testování
Zástupce
bude probíhat během předem připraveného
ředitele,
Aktivita 10.01.03
časového rozmezí měsíce května – nejlépe ke
jednotliví
Realizace testování
konci období 05/2016; Výsledky ţáků můţeme
vyučující, ţáci
zahrnout do závěrečné klasifikace. K sepsání testů
samotní
vyuţijeme kmenové učebny a učebny ICT

Vedení školy

Zpracované
testy
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Periodická aktivita – viz. duben 2016. Vedení
školy zmapuje pomocí dotazníkového šetření,
Aktivita 09.03.02
besedy
na provozní poradě potřeby jednotlivých
Zmapování nabídky
vyučujících v oblasti inkluze. Těmto
možností vzdělávání
a jejich dostupnosti individuálním, ale i kolektivním potřebám vedení Vedení školy a
školy následně přizpůsobí DVPP pro závěr
jednotliví
ve vztahu k
školního roku 2015/16, pro školní rok 2016/17.
vyučující
identifikovaným
Potřeby mohou být zaznamenávány na společném
potřebám
disku, ve sborovně na vyhrazeném místě,
vyučujících
vyučující mohou posílat vedení školy náměty a
návrhy formou pracovního mailu apod

Aktivita 08.01.03
Realizace metody
CLIL

Periodická aktivita. Zapojení učitelé zrealizují na
základě předešlých Aktivit 08.01.01 a 08.01.02
metodu CLIL. Aktivita bude realizovaná
vyučujícími cizích jazyků a jiných zapojených
učitelů. Jejím vyuţitím se zlepší jazykové
kompetence, ale především se zvýší objem slovní
zásoby ţáků. Aktivitu můţeme propojit s
aktivitou 08.02.02

Zapojení
vyučující

Vedení školy

Přehled potřeb
a poţadavků
vyučujících

Vedení školy

Měsíční plán
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ČERVEN 2016
Identifikace a název
aktivity (číslo, název,
příp. stručná
charakteristika)

Aktivita 01.04.03
Vlastní realizace
hospitací

Charakteristika aktivity v rámci plánu

Aktivita navazuje na Aktivity 01.04.01 a
01.04.02; Učitelé zrealizují vlastní hospitace s
využitím záznamového archu a v něm
stanovených podmínek. Tato aktivita je
periodická, bude probíhat v následujících
měsících i v průběhu školního roku 2016/17;
Vyučující navzájem navštíví hodiny kolegů s
proinkluzivními náměty. Zaměří se na práci s
žáky s SPU, žáky cizince, žáky ohrožené
neprospěchem, sociálně slabé žáky apod. Po
návštěvě hodiny společně provedou evaluaci,
autoevaluaci a komplexní rozbor odučené
jednotky

Osoba/y
Osoba/y
zodpovědná/é
zodpovědná/é za
za kontrolu
plnění aktivity
plnění aktivity

Všichni
vyučující

Indikátor
naplnění
aktivity

Poznámky/ komentáře

Počet hospitací. Vyučující nemusí hodnotit průběh
Počet
vyučovací jednotky před vedením
Vedení školy
vyplněných
školy – hodnocení by mohlo vést k
záznamových
nižší motivovanosti učitelů pro
archů
realizaci hospitací
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Periodická aktivita. Vyučující vyhodnotí průběh
hospitací na mezipředmětových sekcích, poradách
Aktivita 01.04.04
školy, ale i mezi sebou navzájem. Vyučující s
Vyhodnocení
pomocí vyplněného záznamového hospitačního
vzájemných hospitací
(evaluačního) archu zhodnotí průběh hospitace a
a zhodnocení přínosu
celkový dojem z hodiny s proinkluzivní
tematikou. Vyučující, který hodinu vedl, použije
autoevaluaci

Vyučující

Aktivita navazující na Aktivitu 04.02.02;
Vyučující participující na realizaci aktivačního
dopoledne zhodnotí společně se žáky přínos
Aktivita 04.02.04
aktivačního dopoledne pro žáky z MŠ z okolí
Realizace
Říčan. Hodnotí veškeré připravené aktivity –
aktivačního
Vyučující, žáci
dopoledne pro žáky tvořivé, sportovní, vzdělávací, zaměřující se na
jejich přínos a komentují zpětnou vazbu – tedy
MŠ
reakce, žáků z mateřských škol. Do hodnocení
akce zahrnou organizátoři i její finanční stránku a
doporučení pro následující školní rok 2016/17

Vedení školy

Záznamy z
hospitovaných
vyučovacích
jednotek

Vedení školy

Krátké zprávy z
konané akce od
učitelů
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Aktivita 05.01.02
Zadání dotazníků
žákům školy

Aktivita 05.01.03
Vyhodnocení
dotazníkového
šetření

Preventista sociálně patologických jevů ve
spolupráci s třídními učiteli předá žákům
anonymní dotazníky za účelem zjištění aktuální
atmosféry ve škole. Dotazníky vyplňují žáci tříd v
průběhu vyučovacích jednotek
společenskovědních předmětů – nejlépe v rámci
Ov, Rv (můžeme využít i návaznosti témat ŠVP)

Vybraní
vyučující, žáci

Navazuje na aktivitu Aktivitu 05.01.02;
Preventista
Preventista sociálně patologických jevů ve
sociálně
spolupráci s výchovnými poradci, popř. i s externí
patologických
organizací Cestami integrace zhodnotí výpovědi
jevů, výchovní
žáků v dotazníkovém šetření. Z výpovědí vyvodí
poradci, Cesty
důsledky, závěry hodnocení aktuální situace v
integrace
oblasti bezpečnosti ve škole.

Vedení školy

Vyplněné
dotazníky žáky

Vedení školy

Písemná zpráva
preventisty k
situaci
bezpečnosti
školy
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Aktivita 06.02.02
Realizace aktivit
vedoucích k posílení
aktivního přístupu k
životu a
zodpovědnosti za
svou budoucnost –
plánování, výchova k
odpovědnému
rodičovství, finanční
gramotnost,
zodpovědné
nakládání se zdroji
apod.

V rámci aktivity vedoucí k posílení sociálních a
pracovních návyků žáků ze sociálně slabých rodin
si vyučující navrhnou a vyberou činnosti, které
povedou k přípravě žáků ze sociálně slabých
rodin na úspěšné zvládnutí životních situací, na
něž je systematicky nepřipravuje jejich rodina.
Jedná se zejména o podporu finanční gramotnosti,
plánování budoucího života, starost a péče o
domácnost, výchova k zodpovědnému rodičovství
apod.

Zapojení
vyučující

Navazuje na Aktivitu 10.01.03 – realizaci
testování. Jednotliví vyučující společně s
výchovnými poradci zhodnotí průběh a výsledky
testování za školní rok 2016/17. V hodnocení
Aktivita 10.01.04
Vyhodnocení testů a zpracují mapující výsledky paralelních ročníků.
Ve školním roce 2015/16 nemůžeme začlenit do
návrh dalšího
postupu v návaznosti tohoto porovnávání výsledků z předešlých let,
jelikož v loňském školním roce probíhalo
na výsledky
testování pouze na bázi mezinárodních
srovnávacích testů. Podklady k výsledkům se
založí pro komparaci do dalšího školního roku
2016/17

Zástupce
ředitele,
jednotliví
vyučující

Vedení školy

Seznam
činností pro
žáky

Vedení školy

Písemná zpráva
k výsledkům
testování
zpracovaná od
ročníkových
vyučujících
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Tato aktivita se bude v průběhu měsíce září
opakovat. Výchovní poradci kontaktují rodiče
žáků za účelem nabídky pomoci ze strany školy a
Aktivita 07.01.04
dohodnou podmínky spolupráce. V průběhu
Realizace doučování
měsíce června získají výchovní první zpětnou
pro žáky ohrožené
školním neúspěchem vazbu od rodičů žáků ohrožených neúspěchem.
Vzhledem ke dosavadním zkušenostem v oblasti
dle navrženého
častého nezájmu rodičů těchto žáků aktivitu
konceptu
zopakujeme v září, čímž se škola rodičům
připomene a zopakujeme nabídku, stanovíme
pravidla spolupráce

Periodická aktivita. Vyučující vzájemně realizují
hospitace, používají hospitační arch a hodnotí
Aktivita 09.01.04
veškerá
stanovená kritéria. Hospitace probíhají
Realizace
vzájemných hospitací průřezem obou stupňů ZŠ – prvního i druhého,
vyučující se neomezují jen na preference stupně,
či náslechů v
na kterém vyučují. Hospitace probíhají s
hodinách
důsledným přihlížením na proinkluzivní metody a
formy práce

Výchovní
poradci

Vyučující

Vedení školy

Podepsaná
zpětná vazba
rodiči v
žákovských
knížkách žáků

Vedení školy

Vyplněný
hospitační
záznam

"Tento akční plán vznikl v rámci projektu Cesta k inkluzi: od segregace k pozitivní diverzitě ve školství“, reg.č. CZ.1.07/1.2.00/47.0008, který je spolufinancován z
Evropského sociálního fond a státního rozpočtu České republiky"

AKČNÍ PLÁN
Základní škola u Říčanského lesa, Adresa: Školní 2400/4, 251 01 Říčany

Periodická aktivita. Vedení školy osloví
zaměstnanci, žáky, zákonnými zástupci žáků
vytipované osoby a domluví s nimi termín
Aktivita 08.02.02
návštěvy školy. Návštěva cizinců bude
Zapojení rodilých
mluvčích do výuky implementována zejména do výuky cizích jazyků,
ale i do výuky společenskovědních předmětů.
Návštěvou cizinců se posílí jazykové kompetence
žáků školy

Aktivita 08.01.03
Realizace metody
CLIL

Periodická aktivita. Zapojení učitelé zrealizují na
základě předešlých aktivit 08.01.01 a 08.01.02
metodu CLIL. Aktivita bude realizovaná
vyučujícími cizích jazyků a jiných zapojených
učitelů. Jejím využitím se zlepší jazykové
kompetence, ale především se zvýší objem slovní
zásoby žáků. Aktivitu můžeme propojit s
aktivitou 08.02.02

Vedení školy

Vedení školy

Počet návštěv

Zapojení
vyučující

Vedení školy

Měsíční plán
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ČERVENEC 2016
Identifikace a název
aktivity (číslo, název,
příp. stručná
charakteristika)

Aktivita 05.02.01
Analýza výsledků
dotazníkového
šetření ve vztahu k
MPP

Charakteristika aktivity v rámci plánu

Osoba/y
Osoba/y
zodpovědná/é
zodpovědná/é za
za kontrolu
plnění aktivity
plnění aktivity

Preventista na podkladech dotazníkového šetření
– Opatření 05.01, ve kterém preventista sociálně
patologických jevů ve spolupráci s výchovnými
Preventista soc.poradci vytvoří dotazník zaměřující se na pocity
pat. Jevů
dětí ve škole - zhodnotí aktuální situaci ve škole
mezi dětmi a přizpůsobí revizi MPP tak, aby se
děti ve škole cítily bezpečně a příjemně

Vedení školy

Indikátor
naplnění
aktivity

Poznámky/ komentáře

Analýza
dotazníků nebo
zpráv ze
Preventista provede evaluaci analýzy
schránky
důvěry
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Vedení školy spolu se školníkem zajistí vybavení
místnosti, která bude sloužit jako odpolední klub
pro žáky.
Vedení školy spolu s určenými pedagogy a
vychovatelkami určí místnost ve škole, která je
Aktivita 06.02.03
Zřízení odpoledního vhodná pro zřízení odpoledního klubu. Důležitá
bude psychologicky přijatelná a zároveň
klubu otevřeného
všem žákům – místa strategická poloha – za 1) aby se zde žáci cítili
pro setkávání žáků bezpečně, pohodlně, aby se zde chtěli scházet a
trávit svůj čas a za 2) aby zde mohl probíhat
dohled nutný k zajištění bezpečnosti žáků a
personálnímu zajištění chodby pro příchod a
odchod žáků

Vedení školy,
vybraní
pedagogové a
vychovatelé

Vedení školy

Zřízený klub

Poznámky – finanční náročnost
(potřeba prodiskutovat s účetní
školy)
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Výchovní poradci ve spolupráci s preventistou
sociálně patologických jevů kontaktují organizaci
META za účelem navázání spolupráce. S touto
organizací škola v současné době nespolupracuje,
nabízí se tedy pro spolupráci široké spektrum
možností:
Aktivita 07.03.01
- konzultační činnost pro učitele
Výchovní
Kontaktování
poradci,
organizace META – - konzultační činnost pro žáky - cizince a jejich
zákonné zástupce
preventista soc.možnosti podpory
- asistence pro cizince v hodinách výuky
pat. Jevů
žáků - cizinců
- doučování žáků – cizinců
- poskytování metodických a výukových
materiálů pro pedagogy
- vzdělávací aktivity pro pedagogy
- realizování workshopů pro žáky školy

Vedení školy

Zpětná vazba
od zástupce
organizace
META

"Tento akční plán vznikl v rámci projektu Cesta k inkluzi: od segregace k pozitivní diverzitě ve školství“, reg.č. CZ.1.07/1.2.00/47.0008, který je spolufinancován z
Evropského sociálního fond a státního rozpočtu České republiky"

AKČNÍ PLÁN
Základní škola u Říčanského lesa, Adresa: Školní 2400/4, 251 01 Říčany

SRPEN 2016
Identifikace a název
aktivity (číslo, název,
příp. stručná
charakteristika)

Aktivita 05.02.02
Revize MPP

Charakteristika aktivity v rámci plánu

Osoba/y
Osoba/y
zodpovědná/é
zodpovědná/é za
za kontrolu
plnění aktivity
plnění aktivity

Preventista soc.-pat. jevů na základě analýzy
situace ve škole, kterou zjistí pomocí
dotazníkového šetření mezi žáky; na základě
svých zkušeností, zkušeností svých kolegů; na
základě ověřené praxe ve škole a nejnovějších Preventista soc.metod a trendů v této oblasti; na základě
pat. Jevů
doporučení externí organizace zajišťující prevenci
na zdejší škole „Cesty integrace“ provede revizi
stávajícího minimálního preventivního plánu tak,
aby se v něm promítly všechny žádané změny

Vedení školy

Indikátor
naplnění
aktivity

Poznámky/ komentáře

Zrevidovaný
minimální
preventivní
plán

"Tento akční plán vznikl v rámci projektu Cesta k inkluzi: od segregace k pozitivní diverzitě ve školství“, reg.č. CZ.1.07/1.2.00/47.0008, který je spolufinancován z
Evropského sociálního fond a státního rozpočtu České republiky"

AKČNÍ PLÁN
Základní škola u Říčanského lesa, Adresa: Školní 2400/4, 251 01 Říčany

Preventista soc.-pat. jevů kontaktuje METU
(společnost pro příležitosti mladých migrantů) za
účelem spolupráce. Tento kontakt proběhne
formu osobní schůzky preventisty sociálně
Aktivita 07.03.01
patologických jevů a zástupce META. Preventista
Kontaktování
mu/jí objasní situaci ve škole, národnostní složení
Preventista soc.organizace META –
ve škole, sociální stratifikaci žáků a jejich rodin,
pat. Jevů
možnosti podpory
celkovou atmosféru vůči žákům – cizincům ze
žáků - cizinců
strany dětí, opatření na začlenění dětí – cizinců do
každodenního běhu školy. Preventista a zástupce
společnosti META se dohodnou na formách
spolupráce, četnosti spolupráce a jiných možných
aktivitách, které organizace pro školy nabízí

Vedení školy

Vyjádření
organizace
META ke
spolupráci

Je třeba vyčlenit preventistu k
setkání na setkání se zástupcem
organizace META

"Tento akční plán vznikl v rámci projektu Cesta k inkluzi: od segregace k pozitivní diverzitě ve školství“, reg.č. CZ.1.07/1.2.00/47.0008, který je spolufinancován z
Evropského sociálního fond a státního rozpočtu České republiky"

AKČNÍ PLÁN
Základní škola u Říčanského lesa, Adresa: Školní 2400/4, 251 01 Říčany

Vedení školy spolu s určenými pedagogy a
vychovatelkami a školníkem určí místnost ve
škole, která je vhodná pro zřízení odpoledního
klubu. Důležitá bude psychologicky přijatelná a
zároveň strategická poloha – za 1) aby se zde žáci
Aktivita 06.02.03
cítili bezpečně, pohodlně, aby se zde chtěli
Zřízení odpoledního
scházet a trávit svůj čas bez pocitu, že jsou ve
klubu otevřeného
školním prostředí a za 2) aby zde mohl probíhat
všem žákům – místa
dohled nutný k zajištění bezpečnosti žáků a k
pro setkávání žáků
zajištění personálního dohledu chodby/chodeb
pro příchod a odchod žáků tak, aby nedošlo k
navýšení počtu dozorujících učitelů. Vybavení
třídy je nutné zkonzultovat s účetní školy. Je
vhodné zjistit (dotazník), jaké vybavení by si přáli
sami žáci

Vedení školy,
vybraní
pedagogové a
vychovatelé

Vedení školy

Zřízený klub

Poznámky – finanční náročnost
(potřeba prodiskutovat s účetní
školy)

"Tento akční plán vznikl v rámci projektu Cesta k inkluzi: od segregace k pozitivní diverzitě ve školství“, reg.č. CZ.1.07/1.2.00/47.0008, který je spolufinancován z
Evropského sociálního fond a státního rozpočtu České republiky"

AKČNÍ PLÁN
Základní škola u Říčanského lesa, Adresa: Školní 2400/4, 251 01 Říčany

Výchovní poradci ve spolupráci s preventistou a
METOU vymezí rozsah své spolupráce – popř.
její náplň, účel. Toto se stane v návaznosti na
aktivitu 07.03.01, kdy reventista zástupci nastíní
situaci ve škole, národnostní složení , sociální
stratifikaci žáků a jejich rodin, celkovou
atmosféru vůči žákům – cizincům ze strany dětí,
Výchovní
opatření na začlenění dětí – cizinců do
Aktivita 07.03.02
poradci,
Vymezení spolupráce každodenního běhu školy. Preventista navrhne
preventista soc.formy spolupráce, které se mnu zdají vhodné pro
pat. Jevů
cílovou skupinu/cílové skupiny ve škole a jejich
nastavení vůči problematice. Zástupce organizace
META nabídne možné aktivity. Dále se shodnou
na intenzitě spolupráce, formách spolupráce,
očekáváních, výstupech a evaluačních
mechanismech. V neposlední řadě si vyjasní
finanční aspekt spolupráce

Vedení školy

Vymezená
spolupráce
mezi školou a
METOU

Zjistit finanční stránku spolupráce

"Tento akční plán vznikl v rámci projektu Cesta k inkluzi: od segregace k pozitivní diverzitě ve školství“, reg.č. CZ.1.07/1.2.00/47.0008, který je spolufinancován z
Evropského sociálního fond a státního rozpočtu České republiky"

AKČNÍ PLÁN
Základní škola u Říčanského lesa, Adresa: Školní 2400/4, 251 01 Říčany

Aktivita 08.04.01
Naplánování
projektů

Aktivita 01.01.01
Rešerše nabídek
subjektů
poskytujících
vzdělávání v oblasti
inkluze

Vedení školy a předmětová komise CJ naplánuje
termíny a obsahy jazykových projektů
organizovaných školou a jazykového projektu
EDISON zajištěného externí firmou. Předmětem
plánování budou následující body: 1) jaké
Vedení školy a
projekty, 2) četnost a délka projektů, 3) témata
předmětová
projektů, 4) zapojené třídy/skupiny, 5)
komise CJ
zodpovídající učitelé a hierarchie zadávání úkolů
a jejich kontrola, 6) vybavení nutné k realizaci
projektů, 7) příprava před projektem – délka, kteří
žáci se zúčastní, který vyučující vede, co má
nastat, 8) finanční náročnost projektů

Vedení školy provede průzkum nabízených – a
finančně výhodných – aktivit v rámci inkluze. S
vyučujícími se shodne na těch, které jsou pro
pedagogy přínosné a pro školu finančně
zvládnutelné a ty dá do plánu práce na celý rok

Vedení školy

Vedení školy

Plán projektů

Vedení školy

Přehled
možností

"Tento akční plán vznikl v rámci projektu Cesta k inkluzi: od segregace k pozitivní diverzitě ve školství“, reg.č. CZ.1.07/1.2.00/47.0008, který je spolufinancován z
Evropského sociálního fond a státního rozpočtu České republiky"

AKČNÍ PLÁN
Základní škola u Říčanského lesa, Adresa: Školní 2400/4, 251 01 Říčany

Aktivita 10.01.01
Pedagogové provedou revizi srovnávacího
Vytvoření systému
testování žáků v ročnících. Provedou SWOT
srovnávacího
analýzu stávajícího systému a provedou případné
testování žáků v
změny v systému:
jednotlivých
- četnost testování
paralelních ročnících
- způsoby testování
a srovnávání žáků
- testované oblasti
současných ve vztahu
- způsoby vyhodnocení testů
k výsledkům žáků v
- výstupy z testů
předešlých letech
- návazné aktivity a opatření vyplývající

Aktivita 07.01.03
Kontaktování
zákonných zástupců
ohrožených žáků za
účelem navázání užší
spolupráce a nabídky
doučování

Pedagogové

Preventista sociálně-patologických jevů
zkontaktuje zákonné zástupce žáků ohrožených
školním neúspěchem za účelem nabídky pomoci
Preventista soc.ze strany školy a dohodnou podmínky spolupráce.
pat. Jevů
Vysvětlí rodičům formu a obsah nabídky a bude
od nich požadovat závazné potvrzení účasti na
aktivitě, pokud tito nabídku přijmou

Vedení školy

Aktualizace
přehledu toho,
co se bude a v
jakém ročníku
testovat a
sledovat

Vedení školy

Počet kladných
zpětných vazeb
od zákonných
zástupců

"Tento akční plán vznikl v rámci projektu Cesta k inkluzi: od segregace k pozitivní diverzitě ve školství“, reg.č. CZ.1.07/1.2.00/47.0008, který je spolufinancován z
Evropského sociálního fond a státního rozpočtu České republiky"

AKČNÍ PLÁN
Základní škola u Říčanského lesa, Adresa: Školní 2400/4, 251 01 Říčany

Aktivita 09.03.01
Mapování potřeb
jednotlivých
vyučujících v otázce
realizace
inkluzivního
vzdělávání a práce v
heterogenních
skupinách

Vedení školy provede průzkum nabízených – a
finančně výhodných – aktivit v rámci Dalšího
vzdělávání pedagogických pracovníků. S
vyučujícími se shodne na těch, které jsou pro
pedagogy přínosné a pro školu finančně
zvládnutelné a ty dá do plánu práce na celý rok

Preventista soc.pat. Jevů

Vedení školy

Počet kladných
zpětných vazeb
od zákonných
zástupců

"Tento akční plán vznikl v rámci projektu Cesta k inkluzi: od segregace k pozitivní diverzitě ve školství“, reg.č. CZ.1.07/1.2.00/47.0008, který je spolufinancován z
Evropského sociálního fond a státního rozpočtu České republiky"

AKČNÍ PLÁN
Základní škola u Říčanského lesa, Adresa: Školní 2400/4, 251 01 Říčany

SRPEN 2016
Identifikace a název
aktivity (číslo, název,
příp. stručná
charakteristika)

Aktivita 05.02.02
Revize MPP

Charakteristika aktivity v rámci plánu

Osoba/y
Osoba/y
zodpovědná/é
zodpovědná/é za
za kontrolu
plnění aktivity
plnění aktivity

Preventista soc.-pat. jevů na základě analýzy
situace ve škole, kterou zjistí pomocí
dotazníkového šetření mezi žáky; na základě
svých zkušeností, zkušeností svých kolegů; na
základě ověřené praxe ve škole a nejnovějších Preventista soc.metod a trendů v této oblasti; na základě
pat. Jevů
doporučení externí organizace zajišťující prevenci
na zdejší škole „Cesty integrace“ provede revizi
stávajícího minimálního preventivního plánu tak,
aby se v něm promítly všechny žádané změny

Vedení školy

Indikátor
naplnění
aktivity

Poznámky/ komentáře

Zrevidovaný
minimální
preventivní
plán

"Tento akční plán vznikl v rámci projektu Cesta k inkluzi: od segregace k pozitivní diverzitě ve školství“, reg.č. CZ.1.07/1.2.00/47.0008, který je spolufinancován z
Evropského sociálního fond a státního rozpočtu České republiky"

AKČNÍ PLÁN
Základní škola u Říčanského lesa, Adresa: Školní 2400/4, 251 01 Říčany

Preventista soc.-pat. jevů kontaktuje METU
(společnost pro příležitosti mladých migrantů) za
účelem spolupráce. Tento kontakt proběhne
formu osobní schůzky preventisty sociálně
Aktivita 07.03.01
patologických jevů a zástupce META. Preventista
Kontaktování
mu/jí objasní situaci ve škole, národnostní složení
Preventista soc.organizace META –
ve škole, sociální stratifikaci žáků a jejich rodin,
pat. Jevů
možnosti podpory
celkovou atmosféru vůči žákům – cizincům ze
žáků - cizinců
strany dětí, opatření na začlenění dětí – cizinců do
každodenního běhu školy. Preventista a zástupce
společnosti META se dohodnou na formách
spolupráce, četnosti spolupráce a jiných možných
aktivitách, které organizace pro školy nabízí

Vedení školy

Vyjádření
organizace
META ke
spolupráci

Je třeba vyčlenit preventistu k
setkání na setkání se zástupcem
organizace META

"Tento akční plán vznikl v rámci projektu Cesta k inkluzi: od segregace k pozitivní diverzitě ve školství“, reg.č. CZ.1.07/1.2.00/47.0008, který je spolufinancován z
Evropského sociálního fond a státního rozpočtu České republiky"

AKČNÍ PLÁN
Základní škola u Říčanského lesa, Adresa: Školní 2400/4, 251 01 Říčany

Vedení školy spolu s určenými pedagogy a
vychovatelkami a školníkem určí místnost ve
škole, která je vhodná pro zřízení odpoledního
klubu. Důležitá bude psychologicky přijatelná a
zároveň strategická poloha – za 1) aby se zde žáci
Aktivita 06.02.03
cítili bezpečně, pohodlně, aby se zde chtěli
Zřízení odpoledního
scházet a trávit svůj čas bez pocitu, že jsou ve
klubu otevřeného
školním prostředí a za 2) aby zde mohl probíhat
všem žákům – místa
dohled nutný k zajištění bezpečnosti žáků a k
pro setkávání žáků
zajištění personálního dohledu chodby/chodeb
pro příchod a odchod žáků tak, aby nedošlo k
navýšení počtu dozorujících učitelů. Vybavení
třídy je nutné zkonzultovat s účetní školy. Je
vhodné zjistit (dotazník), jaké vybavení by si přáli
sami žáci

Vedení školy,
vybraní
pedagogové a
vychovatelé

Vedení školy

Zřízený klub

Poznámky – finanční náročnost
(potřeba prodiskutovat s účetní
školy)

"Tento akční plán vznikl v rámci projektu Cesta k inkluzi: od segregace k pozitivní diverzitě ve školství“, reg.č. CZ.1.07/1.2.00/47.0008, který je spolufinancován z
Evropského sociálního fond a státního rozpočtu České republiky"

AKČNÍ PLÁN
Základní škola u Říčanského lesa, Adresa: Školní 2400/4, 251 01 Říčany

Výchovní poradci ve spolupráci s preventistou a
METOU vymezí rozsah své spolupráce – popř.
její náplň, účel. Toto se stane v návaznosti na
aktivitu 07.03.01, kdy reventista zástupci nastíní
situaci ve škole, národnostní složení , sociální
stratifikaci žáků a jejich rodin, celkovou
atmosféru vůči žákům – cizincům ze strany dětí,
Výchovní
opatření na začlenění dětí – cizinců do
Aktivita 07.03.02
poradci,
Vymezení spolupráce každodenního běhu školy. Preventista navrhne
preventista soc.formy spolupráce, které se mnu zdají vhodné pro
pat. Jevů
cílovou skupinu/cílové skupiny ve škole a jejich
nastavení vůči problematice. Zástupce organizace
META nabídne možné aktivity. Dále se shodnou
na intenzitě spolupráce, formách spolupráce,
očekáváních, výstupech a evaluačních
mechanismech. V neposlední řadě si vyjasní
finanční aspekt spolupráce

Vedení školy

Vymezená
spolupráce
mezi školou a
METOU

Zjistit finanční stránku spolupráce

"Tento akční plán vznikl v rámci projektu Cesta k inkluzi: od segregace k pozitivní diverzitě ve školství“, reg.č. CZ.1.07/1.2.00/47.0008, který je spolufinancován z
Evropského sociálního fond a státního rozpočtu České republiky"

AKČNÍ PLÁN
Základní škola u Říčanského lesa, Adresa: Školní 2400/4, 251 01 Říčany

Aktivita 08.04.01
Naplánování
projektů

Vedení školy a předmětová komise CJ naplánuje
termíny a obsahy jazykových projektů
organizovaných školou a jazykového projektu
EDISON zajištěného externí firmou. Předmětem
plánování budou následující body: 1) jaké
Vedení školy a
projekty, 2) četnost a délka projektů, 3) témata
předmětová
projektů, 4) zapojené třídy/skupiny, 5)
komise CJ
zodpovídající učitelé a hierarchie zadávání úkolů
a jejich kontrola, 6) vybavení nutné k realizaci
projektů, 7) příprava před projektem – délka, kteří
žáci se zúčastní, který vyučující vede, co má
nastat, 8) finanční náročnost projektů

Vedení školy

Plán projektů

"Tento akční plán vznikl v rámci projektu Cesta k inkluzi: od segregace k pozitivní diverzitě ve školství“, reg.č. CZ.1.07/1.2.00/47.0008, který je spolufinancován z
Evropského sociálního fond a státního rozpočtu České republiky"

AKČNÍ PLÁN
Základní škola u Říčanského lesa, Adresa: Školní 2400/4, 251 01 Říčany

Aktivita 01.01.01
Rešerše nabídek
subjektů
poskytujících
vzdělávání v oblasti
inkluze

Vedení školy provede průzkum nabízených – a
finančně výhodných – aktivit v rámci inkluze. S
vyučujícími se shodne na těch, které jsou pro
pedagogy přínosné a pro školu finančně
zvládnutelné a ty dá do plánu práce na celý rok

Vedení školy

Vedení školy

Přehled
možností

"Tento akční plán vznikl v rámci projektu Cesta k inkluzi: od segregace k pozitivní diverzitě ve školství“, reg.č. CZ.1.07/1.2.00/47.0008, který je spolufinancován z
Evropského sociálního fond a státního rozpočtu České republiky"

AKČNÍ PLÁN
Základní škola u Říčanského lesa, Adresa: Školní 2400/4, 251 01 Říčany

Aktivita 10.01.01
Pedagogové provedou revizi srovnávacího
Vytvoření systému
testování žáků v ročnících. Provedou SWOT
srovnávacího
analýzu stávajícího systému a provedou případné
testování žáků v
změny v systému:
jednotlivých
- četnost testování
paralelních ročnících
- způsoby testování
a srovnávání žáků
- testované oblasti
současných ve vztahu
- způsoby vyhodnocení testů
k výsledkům žáků v
- výstupy z testů
předešlých letech
- návazné aktivity a opatření vyplývající

Pedagogové

Vedení školy

Aktualizace
přehledu toho,
co se bude a v
jakém ročníku
testovat a
sledovat

"Tento akční plán vznikl v rámci projektu Cesta k inkluzi: od segregace k pozitivní diverzitě ve školství“, reg.č. CZ.1.07/1.2.00/47.0008, který je spolufinancován z
Evropského sociálního fond a státního rozpočtu České republiky"

AKČNÍ PLÁN
Základní škola u Říčanského lesa, Adresa: Školní 2400/4, 251 01 Říčany

Aktivita 07.01.03
Kontaktování
zákonných zástupců
ohrožených žáků za
účelem navázání užší
spolupráce a nabídky
doučování

Preventista sociálně-patologických jevů
zkontaktuje zákonné zástupce žáků ohrožených
školním neúspěchem za účelem nabídky pomoci
Preventista soc.ze strany školy a dohodnou podmínky spolupráce.
pat. Jevů
Vysvětlí rodičům formu a obsah nabídky a bude
od nich požadovat závazné potvrzení účasti na
aktivitě, pokud tito nabídku přijmou

Vedení školy

Počet kladných
zpětných vazeb
od zákonných
zástupců

"Tento akční plán vznikl v rámci projektu Cesta k inkluzi: od segregace k pozitivní diverzitě ve školství“, reg.č. CZ.1.07/1.2.00/47.0008, který je spolufinancován z
Evropského sociálního fond a státního rozpočtu České republiky"

AKČNÍ PLÁN
Základní škola u Říčanského lesa, Adresa: Školní 2400/4, 251 01 Říčany

Aktivita 09.03.01
Mapování potřeb
jednotlivých
vyučujících v otázce
realizace
inkluzivního
vzdělávání a práce v
heterogenních
skupinách

Vedení školy provede průzkum nabízených – a
finančně výhodných – aktivit v rámci Dalšího
vzdělávání pedagogických pracovníků. S
vyučujícími se shodne na těch, které jsou pro
pedagogy přínosné a pro školu finančně
zvládnutelné a ty dá do plánu práce na celý rok

Preventista soc.pat. Jevů

Vedení školy

Počet kladných
zpětných vazeb
od zákonných
zástupců

"Tento akční plán vznikl v rámci projektu Cesta k inkluzi: od segregace k pozitivní diverzitě ve školství“, reg.č. CZ.1.07/1.2.00/47.0008, který je spolufinancován z
Evropského sociálního fond a státního rozpočtu České republiky"

AKČNÍ PLÁN
Základní škola u Říčanského lesa, Adresa: Školní 2400/4, 251 01 Říčany

ZÁŘÍ 2016
Identifikace a název
aktivity (číslo, název,
příp. stručná
charakteristika)

Aktivita 03.03.01
Oslovení centra /
komunity a
naplánovaní
návštěvy

Charakteristika aktivity v rámci plánu

Osoba/y
Osoba/y
zodpovědná/é
zodpovědná/é za
za kontrolu
plnění aktivity
plnění aktivity

Vyučující společenskov. předmětů zajistí
návštěvu centra nebo komunity, která sdružuje
lidi z jiného sociokulturního prostředí. Díky této
Vyučující
návštěvě si žáci „osahají“ odlišnosti specifické společenskovědn
skupiny. Kýženým výstupem je, aby žáci i přes
ích předmětů
drobné odlišnosti pochopili stejnost

Vedení školy

Indikátor
naplnění
aktivity

Poznámky/ komentáře

Smluvený
termín

"Tento akční plán vznikl v rámci projektu Cesta k inkluzi: od segregace k pozitivní diverzitě ve školství“, reg.č. CZ.1.07/1.2.00/47.0008, který je spolufinancován z
Evropského sociálního fond a státního rozpočtu České republiky"

AKČNÍ PLÁN
Základní škola u Říčanského lesa, Adresa: Školní 2400/4, 251 01 Říčany

Aktivita 06.01.01
Zmapování
národností, etnicity,
rodného jazyka ve
škole

Třídní učitelé zmapují skladbu žáků ve třídě

Třídní učitelé

Vedení školy

Seznam žáků –
cizinců a jejich
specifik

"Tento akční plán vznikl v rámci projektu Cesta k inkluzi: od segregace k pozitivní diverzitě ve školství“, reg.č. CZ.1.07/1.2.00/47.0008, který je spolufinancován z
Evropského sociálního fond a státního rozpočtu České republiky"

AKČNÍ PLÁN
Základní škola u Říčanského lesa, Adresa: Školní 2400/4, 251 01 Říčany

Aktivita navazuje na aktivity 07.01.01 až
07.01.03. Pověřené osoby na základě konceptu,
který vytvořily a konzultovaly se zákonnými
Aktivita 07.01.04
Realizace doučování zástupci žáků ohrožených školním neúspěchem,
zahájí doučování.
pro žáky ohrožené
Pověření učitelé,
Jednotliví vyučující se zaměří na oblasti, ve
školním neúspěchem
výchovní poradci
kterých se žákům systematicky nedaří.
dle navrženého
V jiných případech půjde i o neformální
konceptu
konzultace s výchovným poradcem, třídním
učitelem

Vedení školy

Realizovaná
doučování

Poznámky – finanční náročnost
(potřeba prodiskutovat s účetní
školy)

"Tento akční plán vznikl v rámci projektu Cesta k inkluzi: od segregace k pozitivní diverzitě ve školství“, reg.č. CZ.1.07/1.2.00/47.0008, který je spolufinancován z
Evropského sociálního fond a státního rozpočtu České republiky"

AKČNÍ PLÁN
Základní škola u Říčanského lesa, Adresa: Školní 2400/4, 251 01 Říčany

Aktivita 07.04.01
Kontaktování místně
příslušných orgánů
SPOD

Preventista bude se zástupcem OSPODu
konzultovat jevy, které se řeší na půdě školy.
Preventista je na jevy upozorňován třídními
učitely nebo ostatními vyučujícími ve třídě,
vychovateli. Zástupce OSPODu bude navrhovat
řešení nebo zajistí intervenci u žáků

Preventista
sociálně
patologických
jevů

Vedení školy

Zpráva
preventisty pro
vedení školy

"Tento akční plán vznikl v rámci projektu Cesta k inkluzi: od segregace k pozitivní diverzitě ve školství“, reg.č. CZ.1.07/1.2.00/47.0008, který je spolufinancován z
Evropského sociálního fond a státního rozpočtu České republiky"

AKČNÍ PLÁN
Základní škola u Říčanského lesa, Adresa: Školní 2400/4, 251 01 Říčany

Ve škole již několikátým rokem probíhají
odpolední kurzy anglického jazyka vedené
vyučujícími AJ. Ty mají za cíl nejen připravit
žáky na mezinárodně uznávané zkoušky, ale
Aktivita 08.03.01
Rozeslání nabídky připravit je na život – ať už osobní nebo pracovní
– v multikulturním prostředí. Hojně je v nich
kurzů zákonným
zástupcům žáků 4. – využívána přítomnost žáků – cizinců nebo hostů cizinců s malými znalostmi českého jazyka, se
9. ročníku
kterými se ostatní domlouvají anglicky. Tato
nenásilná forma setkávání cizinců žijících v naší
lokalitě se žáky školy přispívá ke sbližování
odlišných kultur

Vedoucí
předmětové
komise CJ

Vedení školy

Leták pro
zákonné
zástupce žáků
4. – 9. ročníku

"Tento akční plán vznikl v rámci projektu Cesta k inkluzi: od segregace k pozitivní diverzitě ve školství“, reg.č. CZ.1.07/1.2.00/47.0008, který je spolufinancován z
Evropského sociálního fond a státního rozpočtu České republiky"

AKČNÍ PLÁN
Základní škola u Říčanského lesa, Adresa: Školní 2400/4, 251 01 Říčany

Aktivita navazuje na aktivitu 08.04.01. Ve škole
již opakovaně několikátým rokem probíhají
Aktivita 08.04.02
jazykové projekty, které přispívají k seznámení
Realizace jazykových
žáků s cizími kulturami (výjezd žáků do ciziny,
projektů
projekt EDISON, Mezinárodní den jazyků,
eTwinningové projekty – dopisování si s žáky z
ciziny)

Vedení školy,
vedoucí
předmětové
komise CJ

Vedení školy

Zrealizované
projekty

"Tento akční plán vznikl v rámci projektu Cesta k inkluzi: od segregace k pozitivní diverzitě ve školství“, reg.č. CZ.1.07/1.2.00/47.0008, který je spolufinancován z
Evropského sociálního fond a státního rozpočtu České republiky"

AKČNÍ PLÁN
Základní škola u Říčanského lesa, Adresa: Školní 2400/4, 251 01 Říčany

Výchovní poradci ve spolupráci s preventistou
sociálně patologických jevů kontaktují organizaci
META za účelem navázání spolupráce. S touto
organizací škola v současné době nespolupracuje,
nabízí se tedy pro spolupráci široké spektrum
možností:
Aktivita 07.03.01
- konzultační činnost pro učitele
Výchovní
Kontaktování
- konzultační činnost pro žáky - cizince a jejich
poradci,
organizace META –
zákonné zástupce
preventista soc.možnosti podpory
- asistence pro cizince v hodinách výuky
pat. jevů
žáků - cizinců
- doučování žáků – cizinců
- poskytování metodických a výukových
materiálů pro pedagogy
- vzdělávací aktivity pro pedagogy
- realizování workshopů pro žáky školy
- spolupráce s preventistou soc.-pat. jevů

Vedení školy

Zpětná vazba
od zástupce
organizace
META

"Tento akční plán vznikl v rámci projektu Cesta k inkluzi: od segregace k pozitivní diverzitě ve školství“, reg.č. CZ.1.07/1.2.00/47.0008, který je spolufinancován z
Evropského sociálního fond a státního rozpočtu České republiky"

AKČNÍ PLÁN
Základní škola u Říčanského lesa, Adresa: Školní 2400/4, 251 01 Říčany
Výchovní poradci spolu s preventistou soc.-pat.
jevů zahájí spolupráci s organizací META, která
byla dojednána v rámci aktivit 07.03.01
(Kontaktování organizace META) a 07.03.02
(Vymezení spolupráce).
Výchovní
Výchovní poradci nebo preventista budou
poradci,
Aktivita 07.03.03
Realizace spolupráce individuálně mapovat problémy žáků – cizinců, preventista soc.pat. jevů,
v oblasti podpory které projednají se zástupcem organizace META,
a ten navrhne a zrealizuje řešení. (Př. vytvoření
zástupce
žáků cizinců
letáku o škole v jazyce žáka – cizince; podpora
organizace
pedagogů i žáků s odlišným mateřským jazykem
META
formou asistence při výuce; konzultace pro
zákonné zástupce žáků – cizinců+ konzultace pro
učitele)

Vedení školy

Vymezená
spolupráce
mezi školou a
Metou

Zjistit finanční stránku spolupráce

"Tento akční plán vznikl v rámci projektu Cesta k inkluzi: od segregace k pozitivní diverzitě ve školství“, reg.č. CZ.1.07/1.2.00/47.0008, který je spolufinancován z
Evropského sociálního fond a státního rozpočtu České republiky"

AKČNÍ PLÁN
Základní škola u Říčanského lesa, Adresa: Školní 2400/4, 251 01 Říčany

Aktivita realizace vzájemných návštěv
jednotlivých pedagogů navazuje na aktivity
09.01.01 (Nastavení podmínek pro vzájemné
hospitace), 09.01.02 (Vytvoření vzoru
hospitačního záznamu), 09.01.03 (Sestavení plánu
hospitací). Každý vyučující si dle svého
Aktivita 09.01.04
profesního zájmu sjedná návštěvu u svého
Realizace
vzájemných hospitací kolegy/svých kolegů. Po návštěvě vyplní záznam,
nad kterým se sejde s kolegou, u kterého byl na
či náslechů v
návštěvě a vymění si s ním své dojmy, pocity,
hodinách
sdělí mu, jaký přínos pro něj hodina měla, jaký
přínos měla z jeho pohledu pro žáky, kde viděl
slabá a silná místa hodiny, kde vidí příležitosti
pro zlepšení. Tato schůzka se odehrává bez
přítomnosti nadřízeného, pouze mezi účastníky
hodiny

Učitelé

Vedení školy

Vyplněný
hospitační
záznam

"Tento akční plán vznikl v rámci projektu Cesta k inkluzi: od segregace k pozitivní diverzitě ve školství“, reg.č. CZ.1.07/1.2.00/47.0008, který je spolufinancován z
Evropského sociálního fond a státního rozpočtu České republiky"

AKČNÍ PLÁN
Základní škola u Říčanského lesa, Adresa: Školní 2400/4, 251 01 Říčany

Škola zatím spolupracuje s Odborem sociálněprávní ochrany dětí pouze nárazově, aktivita
zatím vždy vychází ze strany OSPODu. Škola
naváže s organizací užší spolupráci, která se bude
Aktivita 07.04.01
zakládat na pravidelné komunikaci mezi
Kontaktování místně
organizací a školou, resp. preventistou soc.-pat.
příslušných orgánů
jevů. Ten bude se zástupcem OSPODu
SPOD
konzultovat jevy, které se řeší na půdě školy.
Preventista je na jevy upozorňován třídními
učitely nebo ostatními vyučujícími ve třídě,
vychovateli. Zástupce OSPODu bude navrhovat
řešení nebo zajistí intervenci u žáků

Preventista
sociálně
patologických
jevů

Vedení školy

Zpráva
preventisty pro
vedení školy

"Tento akční plán vznikl v rámci projektu Cesta k inkluzi: od segregace k pozitivní diverzitě ve školství“, reg.č. CZ.1.07/1.2.00/47.0008, který je spolufinancován z
Evropského sociálního fond a státního rozpočtu České republiky"

AKČNÍ PLÁN
Základní škola u Říčanského lesa, Adresa: Školní 2400/4, 251 01 Říčany

ŘÍJEN 2016
Identifikace a název
aktivity (číslo, název,
příp. stručná
charakteristika)

Charakteristika aktivity v rámci plánu

Osoba/y
Osoba/y
zodpovědná/é
zodpovědná/é za
za kontrolu
plnění aktivity
plnění aktivity

Aktivita navazuje na aktivitu 03.03.01 (Oslovení
centra / komunity a naplánovaní návštěvy).
Vyučující uskuteční společně s ţáky ZŠ u
Říčanského lesa návštěvu specializovaného centra
Vyučující
Aktivita 03.03.02
/ komunity v návaznosti na probírané učivo
společenskovědn
Realizace návštěvy
některého předmětu (rodinná výchova, občanská
ích předmětů,
centra / komunity
výchova, dějepis, cizí jazyky, český jazyk a
třídní učitelé
literatura). Výstup proběhne buď přímo na místě,
nebo v dalších hodinách předmětu. Výstupem
bude literární útvar, výtvarné dílo, dramatizace,
esej v cizím jazyce …

Vedení školy

Indikátor
naplnění
aktivity

Poznámky/ komentáře

Uskutečněná
návštěva

"Tento akční plán vznikl v rámci projektu Cesta k inkluzi: od segregace k pozitivní diverzitě ve školství“, reg.č. CZ.1.07/1.2.00/47.0008, který je spolufinancován z
Evropského sociálního fond a státního rozpočtu České republiky"

AKČNÍ PLÁN
Základní škola u Říčanského lesa, Adresa: Školní 2400/4, 251 01 Říčany

Vyučující se v návaznosti na aktivitu 06.01.01
sejdou a sestaví plán hodin s tématikou cizích
kultur. Tyto hodiny mohou být samostatně nebo
uskupeny do tematických dnů, tematických týdnů
nebo projektových dnů a projektových týdnů.
Aktivita 06.01.02
Dojde ke shodě, jakým způsobem se která akce
Vytvoření plánu
bude uskutečňovat:
hodin s multikulturní
- třídně/mezitřídně
tematikou – podpora
- ročníkově/ meziročníkově
rozvoje
- celoškolně
multikulturních
- ve spolupráci s jinými subjekty
kompetencí žáků
Dále bude projednán časový harmonogram akcí,
budou stanoveny zodpovědné osoby, výstupy z
jednotlivých akcí, materiální zabezpečení akcí a
finanční náročnost jednotlivých podniků

Vyučující

Vedení školy

Plán hodin

"Tento akční plán vznikl v rámci projektu Cesta k inkluzi: od segregace k pozitivní diverzitě ve školství“, reg.č. CZ.1.07/1.2.00/47.0008, který je spolufinancován z
Evropského sociálního fond a státního rozpočtu České republiky"

AKČNÍ PLÁN
Základní škola u Říčanského lesa, Adresa: Školní 2400/4, 251 01 Říčany

Aktivita navazuje na aktivity 06.01.02 (Plán
hodin s tématikou cizích kultur). Vyučující
Aktivita 06.01.03
hodiny, ve které chce zapojit ţáka-cizince,
Příprava hodin se
uskuteční schůzku s ţákem, popř. jeho zákonným
zapojením dětí
zástupcem a dojednají formu a obsah hodiny:
cizinců a jejich
- způsob prezentace země a kultury ţáka
Pověření učitelé,
rodičů do prezentace
- způsob zapojení ostatních ţáků do hodiny
výchovní poradci
země původu,
- výstup z hodiny
kulturních prvků,
- materiální zabezpečení hodiny
tradic apod.
- popř. časové moţnosti zákonného zástupce ţákacizince a způsob jeho zapojení do hodiny

Vedení školy

Realizovaná
doučování

Poznámky – finanční náročnost
(potřeba prodiskutovat s účetní
školy)

"Tento akční plán vznikl v rámci projektu Cesta k inkluzi: od segregace k pozitivní diverzitě ve školství“, reg.č. CZ.1.07/1.2.00/47.0008, který je spolufinancován z
Evropského sociálního fond a státního rozpočtu České republiky"

AKČNÍ PLÁN
Základní škola u Říčanského lesa, Adresa: Školní 2400/4, 251 01 Říčany

Preventista soc.-pat. jevů v aktivitě 07.04.01
navázal intenzivní spolupráci s Odborem sociálněprávní ochrany dítěte .
Preventista pravidelně nebo jednorázově (při
akutních situacích) komunikuje s organizací.
Spolu řeší jevy, které se vyskytují na půdě školy,
Preventista
Aktivita 07.04.02
a které preventistovi sdělili třídní učitelé nebo
sociálně
Realizace spolupráce
ostatní vyučující ve třídě, vychovatelé. Zástupce
patologických
školy a OSPOD
OSPODu navrhuje řešení nebo zajistí intervenci u
jevů
ţáků, jimţ jsou upírána jejich práva. Preventista
soc.-pat. jevů řeší situace na základě shody se
zástupcem OSPODu, výchovným poradcem,
třídním učitelem a vyučujícím, který na jev
upozornil

Vedení školy

Zápisy z
jednání mezi
preventistou a
OSPODem

"Tento akční plán vznikl v rámci projektu Cesta k inkluzi: od segregace k pozitivní diverzitě ve školství“, reg.č. CZ.1.07/1.2.00/47.0008, který je spolufinancován z
Evropského sociálního fond a státního rozpočtu České republiky"

AKČNÍ PLÁN
Základní škola u Říčanského lesa, Adresa: Školní 2400/4, 251 01 Říčany

Aktivita navazuje na aktivitu 08.03.01 (Rozeslání
nabídky kurzů zákonným zástupcům ţáků 4. – 9.
ročníku). Ţáci, kteří projeví zájem o zařazení do
Aktivita 08.03.02
kurzu, projdou rozřazovacím testem připraveným
Realizace
rozřazovacího testu na základě standardně pouţívaných rozřazovacích
testů pro Cambridge certifikace. Test probíhá
do jednotlivých
online formou ve škole za přítomnosti vyučujících
úrovní kurzů
angličtiny, kteří budou vyučujícími v kurzech.
Výsledky a svou dosaţenou úroveň se ţáci dozví
okamţitě po vyplnění testu

Předmětová
komise CJ

Vedení školy

Rozřazovací
testy
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Aktivita 08.03.03
Realizace kurzů

Aktivita navazuje na aktivitu 08.03.02 (Realizace
rozřazovacího testu do jednotlivých úrovní
kurzů). Kurzy probíhají v úrovních, které ţáci
dosáhnou během rozřazovacího testu a při
dostatečném počtu zájemců. Kurzy probíhají
jedenkrát týdně 45 minut po skončení vyučování
v prostorách školy. Jejich náplní je cílená
příprava na Cambridge certifikaci a aktivity
vedoucí k aktivnímu pouţívání anglického jazyka,
poznání kultury a země cílového jazyka. V rámci
těchto hodin jsou zváni cizinci, kteří konverzují s
ţáky v cizím jazyce na nejrůznější témata, aby se
ţáci zbavili ostychu mluvit s cizinci, a aby se v
nich probudil zájem o cizí kultury

Vyučující
jednotlivých
kurzů

Vedení školy

Kurzy

Kurzy jsou hrazené zákonnými
zástupci školy
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Základní škola u Říčanského lesa, Adresa: Školní 2400/4, 251 01 Říčany

Aktivita navazuje na aktivitu 08.04.01
(Naplánování projektů). Ve škole jiţ opakovaně
několikátým rokem probíhají jazykové projekty,
které přispívají k seznámení ţáků s cizími
kulturami (výjezd ţáků do ciziny, projekt
Aktivita 08.04.02
EDISON, Mezinárodní den jazyků, eTwinningové Vedení školy a
Realizace jazykových
projekty – dopisování si s ţáky z ciziny). Ţáci se
předmětová
projektů
tak neformální a zábavnou cestou setkávají s
komise CJ
cizími kulturami z celého světa. V říjnu
proběhnou aktivity na oslavu Halloweena
(vykrajování pumpkinů, maškarní Halloweenský
průvod, povídání o tradici a jejím protějškku v
české provenienci)

Předseda sekce
jazyků

Zrealizované
akce
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Aktivita realizace vzájemných návštěv
jednotlivých pedagogů navazuje na aktivity
09.01.01 (Nastavení podmínek pro vzájemné
hospitace), 09.01.02 (Vytvoření vzoru
hospitačního záznamu), 09.01.03 (Sestavení plánu
hospitací). Kaţdý vyučující si dle svého
profesního zájmu sjedná návštěvu u svého
Aktivita 09.01.04
kolegy/svých kolegů. Po návštěvě vyplní záznam,
Realizace
vzájemných návštěv nad kterým se sejde s kolegou, u kterého byl na
návštěvě a vymění si s ním své dojmy, pocity,
sdělí mu, jaký přínos pro něj hodina měla, jaký
přínos měla z jeho pohledu pro ţáky, kde viděl
slabá a silná místa hodiny, kde vidí příleţitosti
pro zlepšení. Tato schůzka se odehrává bez
přítomnosti nadřízeného, pouze mezi účastníky
hodiny

Učitelé

Vedení školy

Vyplněný
hospitační
záznam
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LISTOPAD 2016
Identifikace a název
aktivity (číslo, název,
příp. stručná
charakteristika)

Aktivita 06.01.04
Realizace hodin s
multikulturní
tematikou a se
zapojením rodičů
žáků-cizinců

Charakteristika aktivity v rámci plánu

Aktivita navazující na A06.01.03. Uskuteční se
hodina, ve které se žáci neformální cestou dozví
o zemi a způsobu života žáka – cizince. Žákům se
rozšíří multikulturní rozhled, naučí se chápat a
tolerovat odlišnosti mezi jednotlivými kulturami

Osoba/y
Osoba/y
zodpovědná/é
zodpovědná/é za
za kontrolu
plnění aktivity
plnění aktivity

Žáci

Vedení školy

Indikátor
naplnění
aktivity

Poznámky/ komentáře

Uskutečněná
hodina
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AKČNÍ PLÁN
Základní škola u Říčanského lesa, Adresa: Školní 2400/4, 251 01 Říčany

Po realizaci předchozí aktivity žáci zhodnotí
přínos hodiny s žákem – cizincem. Vyučující
navrhne různé formy práce – esej, výtvarný
Aktivita 06.01.05
výstup apod. Tvorbě výstupu předchází krátká
Evaluace hodin –
hodnocení hodiny ze beseda s vyučujícím, ve které společně diskutují
strany žáků formou nad získanými informacemi. V případě potřeby
učitel informace doplní. Cílem je, aby se žáci
eseje
samostatně zamysleli nad odlišnostmi
jednotlivých kultur a tím zvýšili vzájemnou
akceptaci

Vyučující, žáci

Vedení školy

Esej, výtvarný
výstup, apod.
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Základní škola u Říčanského lesa, Adresa: Školní 2400/4, 251 01 Říčany

Aktivita navazuje na A 07.01.04, opakuje se
periodicky ve čtvrtletí školního roku. Žáci i
Aktivita 07.01.05
vyučující zhodnotí po čtvrtletním časovém úseku
Vyučující, žáci,
Evaluace doučování
přínos doučování. Hodnotit budou formou
rodiče
a jeho výsledků
krátkých zpráv. Zaměří se na pokroky, stanoví si
cíle do následujícího období, tedy do dalšího
čtvrtletí

Vedení školy

Krátké zprávy
od žáků a
vyučujících
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Preventista pravidelně nebo jednorázově (při
akutních situacích) komunikuje si organizací.
Spolu řeší jevy, které se vyskytují na půdě školy a
které preventistovi sdělili třídní učitelé nebo
ostatní vyučující ve třídě, vychovatelé. Zástupce
Aktivita 07.04.02
Realizace spolupráce OSPODu navrhuje řešení nebo zajistí intervenci u
žáků, jimž jsou upírána jejich práva. Preventista
školy a OSPOD
soc.-pat. jevů řeší situace na základě shody se
zástupcem OSPODu, výchovným poradcem,
třídním učitelem a vyučujícím, který na jev
upozornil

Preventista
sociálně
patologických
jevů

Vedení školy

Zápisy z
jednání mezi
preventistou a
OSPODem
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Výchovní poradci ve spolupráci s preventistou
sociálně patologických jevů zhodnotí spolupráci s
organizací META. Zaměří se na efektivitu a
Aktivita 07.03.04
Evaluace spolupráce přínos spolupráce pro školu a žáky – cizince. S
organizací pokračují ve spolupráci, společně
a jejího přínosu
komunikují a upřesňují další požadavky a
podpůrná opatření

Výchovní
poradci,
preventista
sociálně
patologických
jevů

Vedení školy

Krátká zpráva
od výchovného
poradce a
preventisty
směrem k
vedení školy
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Aktivita 08.03.03
Realizace kurzů

Aktivita navazuje na aktivitu 08.03.02. Kurzy
probíhají v úrovních, které žáci dosáhnou během
rozřazovacího testu a při dostatečném počtu
zájemců. Jejich náplní je cílená příprava na
Cambridge certifikaci a aktivity vedoucí k
aktivnímu používání anglického jazyka, poznání
kultury a země cílového jazyka. V rámci těchto
hodin jsou zváni cizinci, kteří konverzují s žáky v
cizím jazyce na nejrůznější témata, aby se žáci
zbavili ostychu mluvit s cizinci a aby se v nich
probudil zájem o cizí kultury

Vyučující
jednotlivých
kurzů

Vedení školy

Kurzy

Kurzy jsou hrazené zákonnými
zástupci školy
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Aktivita navazuje na aktivitu 08.04.01. Ve škole
již opakovaně několikátým rokem probíhají
jazykové projekty, které přispívají k seznámení
žáků s cizími kulturami (výjezd žáků do ciziny,
Aktivita 08.04.02
projekt EDISON, Mezinárodní den jazyků,
Realizace jazykových
eTwinningové projekty – dopisování si s žáky z
projektů
ciziny). V říjnu proběhnou aktivity na oslavu
Halloweena (vykrajování pumpkinů, maškarní
Halloweenský průvod, povídání o tradici a jejím
protějškku v české provenienci)

Vedení školy a
předmětová
komise CJ

Předseda sekce
jazyků

Zrealizované
akce
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Periodická aktivita. Aktivita realizace vzájemných
návštěv jednotlivých pedagogů navazuje na
aktivity 09.01.01 (Nastavení podmínek pro
vzájemné hospitace), 09.01.02 (Vytvoření vzoru
hospitačního záznamu), 09.01.03 (Sestavení plánu
hospitací). Každý vyučující si dle svého
Aktivita 09.01.04
profesního zájmu sjedná návštěvu u svého
Realizace
vzájemných hospitací kolegy/svých kolegů. Po návštěvě vyplní záznam,
nad kterým se sejde s kolegou, u kterého byl na
či náslechů v
návštěvě a vymění si s ním své dojmy, pocity,
hodinách
sdělí mu, jaký přínos pro něj hodina měla, jaký
přínos měla z jeho pohledu pro žáky, kde viděl
slabá a silná místa hodiny, kde vidí příležitosti
pro zlepšení. Tato schůzka se odehrává bez
přítomnosti nadřízeného, pouze mezi účastníky
hodiny

Učitelé

Vedení školy

Vyplněný
hospitační
záznam
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