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CHARAKTERISTIKA ZŠ CHOMUTOV

Základní školu Chomutov se sídlem Na Příkopech 895/19 tvoří celkem 61 pracovníků
(z toho 8 mužů a 46 žen), 63 % tvoří pedagogové, 9, 3 % vychovatelé, 1,9 % asistenti pedagoga
a 25,9 % ostatní personál. Nejčastěji zastoupenou věkovou kategorií u učitelů je skupina 35-45 let
a úroveň nejvyššího dosaženého vzdělání, tj. vysokoškolského, v rozsahu 48,1 %. Základní školu
navštěvuje 576 žáků, z toho 326 dětí I. stupeň a 250 dětí stupeň II. Z celkového počtu je 23 dětí jiné
národnosti, nejčastěji se jedná o vietnamskou, ukrajinskou, čínskou či gruzínskou.
Chomutovské školské zařízení pokračuje v několika projektech (např. Janička Links, Technické
klíče, Tradice pod evropským nebem ad.), uskutečňuje zahraniční výjezdy v rámci programu
MŠMT ČR Další vzdělávání pedagogických pracovníků (např. Velká Británie, Lotyšsko, Malta
ad.). Ředitel školy, ale i další učitelé navštívili, v rámci různých projektů, školy ve více 15 zemích.
Škola se zaměřuje na kvalitní výuku informatiky a podporujeme všechny formy výuky cizích
jazyků. (AJ,NJ,RJ,FJ,ŠJ) . Jsem členy pedagogického hnutí Trvalá obnova školy o.s.
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ZÁKLADNÍ STRUKTURA STRATEGICKÉHO PLÁNU

CÍL 01 – Zvyšovat toleranci a respekt k odlišnosti u žáků
OPATŘENÍ 01.01 - Zkvalitnění třídnických hodin
AKTIVITA 01.01.01 - Vytvoření struktury třídnických hodin
AKTIVITA 01. 01.02 - Obeznámení pedagogů o struktuře třídnických hodin
AKTIVITA 01. 01.03 – Vzájemná výměna dobrých zkušeností v rámci vedení
třídnických hodin (včetně příkladů aktivit).
AKTIVITA 01. 01.04 - Realizace třídnických hodin
AKTIVITA 01. 01.05 - Tvorba evaluačního dotazníku pro žáky a pro učitele
AKTIVITA 01. 01.06 - Evaluace třídnických hodin ze strany žáků
AKTIVITA 01. 01.07 - Evaluace třídnických hodin ze strany učitelů
AKTIVITA 01. 01.08 - Vyhodnocení evaluačních dotazníků
OPATŘENÍ 01.02 - Projektový den "Každý je jiný, ale všichni jsme stejní"
AKTIVITA 01.02.01 - Vytvoření realizačního týmu
AKTIVITA 01.02.02 - Vytvoření plánu projektového dne
AKTIVITA 01.02.03 - Informování všech pedagogů o projektovém dnu
AKTIVITA 01.02.04 - Realizace projektového dne
AKTIVITA 01.02.05 - Výstava výstupů z projektového dne
AKTIVITA 01.02.06 - Evaluace projektového dne
CÍL 02 - Zvyšovat kvalitu třídního klimatu
OPATŘENÍ 02.01 - Vzdělávání pedagogů v oblasti sociálních dovedností
AKTIVITA 02.01.01 - Formulace klíčových témat vzdělávání pedagogických
pracovníků
AKTIVITA 02.01.02 - Stanovení vhodné formy vzdělávání
AKTIVITA 02.01.03 - Vytvoření časového harmonogramu vzdělávání
AKTIVITA 02.01.04 - Realizace vzdělávání vhodnou formou
AKTIVITA 02.01.05 - Využívání získaných kompetencí pedagogy při práci
s třídním kolektivem
OPATŘENÍ 02.02 - Diagnostika sociálního klimatu v 6. třídách
AKTIVITA 02.02.01 - Výběr vhodné metody diagnostiky s ohledem na složení
konkrétní třídy a možností třídního učitele
AKTIVITA 02.02.02 - Zpracování metodiky k vybranému způsobu průzkumu
AKTIVITA 02.02.03 - Informování rodičů a žáků o plánované diagnostice
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AKTIVITA 02.02.04 - Realizace průzkumu
AKTIVITA 02.02.05 - Zpracování a analýza výstupů
AKTIVITA 02.02.06 - Seznámení ostatních učitelů s výstupy průzkumu
AKTIVITA 02.02.07 – Nástin možných vhodných technik intervence s
ohledem na analýzu a výsledky výstupů
OPATŘENÍ 02.03 - Posílení pozitivního klimatu v šestých třídách vhodnou formou
intervence pod vedením školního speciálního pedagoga
AKTIVITA 02.03.01 - Definování pozitivních změn, které chceme intervencí
dosáhnout
AKTIVITA 02.03.02 - Časové vymezení intervence
AKTIVITA 02.03.03 - Aplikace vhodných technik intervence (např. dotazník,
výtvarné techniky apod.)
AKTIVITA 02.03.04 - Opakovaná diagnostika
CÍL 03 - Projekt „Kočička Školička“ - Spolupráce s mateřskými školami a přípravnými
třídami (včetně těch při organizaci „Člověk v tísni“)
OPATŘENÍ 03.01 - Odstraňování strachu z neznámého. Příprava na zápis do 1. tříd
AKTIVITA 03.01.01 - Tvorba programu pro MŠ a PT
AKTIVITA 03.01.02 - Setkání s učiteli zapojenými do programu /učitelé TV,
učitelé IF, třídní učitelé prvních ročníků/
AKTIVITA 03.01.03 - Oslovení MŠ a PT s nabídkou
AKTIVITA 03.01.04 - Evidence termínu, ve kterých přijdou MŠ a PT do školy
AKTIVITA 03.01.05 - Seznámení žáků školy s programem
AKTIVITA 03.01.06 - Realizace návštěv – Aktivity v tělocvičně
AKTIVITA 03.01.07 - Realizace návštěv – Návštěvy v prvních třídách
AKTIVITA 03.01.08 - Realizace návštěv – Práce s počítači
OPATŘENÍ 03.02 - Výstava výtvarných prací žáků MŠ a PT – Zpětná vazba od dětí
z MŠ a PT
AKTIVITA 03.02.01 - Výtvarné zpracování na téma „Co se mi ve škole líbilo“
AKTIVITA 03.02.02 - Umístění výtvarných prací žáků MŠ a PT v prostorách
naší školy
AKTIVITA 03.02.03 - Zhodnocení akce a poděkování zapojeným subjektům
(pedagogové MŠ a PT, zapojení žáci)
OPATŘENÍ 03.03 - Projekt Mikuláš v MŠ a PT – návštěva žáků školy v MŠ a PT
AKTIVITA 03.03.01 - Setkání realizačního týmu /třídní učitelé 9. ročníků se
svými třídami/
AKTIVITA 03.03.02 - Sestavení programu, rozdělení rolí
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AKTIVITA 03.03.03 - Návštěva Mikuláše v MŠ a PT
AKTIVITA 03.03.04 - Dokumentace a zveřejnění článku na webové stránky
školy
OPATŘENÍ 03.04 – Propagace činnosti školy na webových stránkách
a v regionálním tisku
AKTIVITA 03.04.01 - Sepsání článku
AKTIVITA 03.04.02 - Uveřejnění článku na webové stránky školy
AKTIVITA 03.04.03 - Zaslání článku do regionálního tisku
CÍL 04 - Zažívat pocit úspěšnosti a sounáležitosti
OPATŘENÍ 04.01 - Projekt „PŘÍ -KOP-ÁK“
AKTIVITA 04.01.01 - Setkání učitelského sboru za účelem realizace
fotbalového turnaje
AKTIVITA 04.01.02 - Stanovení odpovědného učitele a realizačního týmu
AKTIVITA 04.01.03 - Tvorba přihlášek, stanovení pravidel turnaje
a personální zajištění turnaje
AKTIVITA 04.01.04 - Setkání sboru
AKTIVITA 04.01.05 - Seznámení žáků s pravidly turnaje na třídnických
hodinách (hlasování o názvu družstva, vytvoření
třídního pokřiku)
AKTIVITA 04.01.06 - Tvorba harmonogramu
AKTIVITA 04.01.07 - Předání harmonogramu kapitánům třídních družstev
AKTIVITA 04.01.08 - Oslovení sponzorů
AKTIVITA 04.01.09 - Nákup odměn
AKTIVITA 04.01.10 - Fotodokumentace turnaje, zveřejňování průběžných
výsledků turnaje
OPATŘENÍ 04.02 - Vlastní realizace turnaje
AKTIVITA 04.02.01 - Zápasy mezi třídními družstvy dle harmonogramu
AKTIVITA 04.02.02 - Podpora třídního družstva
AKTIVITA 04.02.03 - Vyhodnocení turnaje
AKTIVITA 04.02.04 - Slavnostní vyhlášení výsledků turnaje
CÍL 05 – Mentoring
OPATŘENÍ 05.01 – Nabídka mentoringu
AKTIVITA 05.01.01 - Vytvoření nabídky a dotazníku
AKTIVITA 05.01.02 - Nabídka pedagogům
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AKTIVITA 05.01.03 - Mapování potřeb a zájmů kolegů
AKTIVITA 05.01.04 - Vyhodnocení mapování a tvorba plánu
OPATŘENÍ 05.02 - Mentoring na I., II. stupni ZŠ
AKTIVITA 05.02.01 - Vstup do hodin podle zakázky
AKTIVITA 05.02.02 - Zpětná vazba pro pedagoga
AKTIVITA 05.02.03 - Nabídka sdílení dobrých zkušeností
OPATŘENÍ 05.03 - Evaluace mentoringu
AKTIVITA 05.03.01 - Tvorba dotazníku pro zpětnou vazbu
AKTIVITA 05.03.02 - Rozdání dotazníku zapojeným kolegům
AKTIVITA 05.03.03 - Vyhodnocení dotazníků
AKTIVITA 05.03.04 - Předání výstupů pedagogickému sboru
CÍL 06 - Aktivizovat boj proti xenofobii, násilí a rasismu převážně prožitkovou formou
za účelem podpory sociálních dovedností žáků
OPATŘENÍ 06.01 - Projekt Holocaust
AKTIVITA 06.01.01 - Návrh plánu aktivit ve vybraných předmětech
AKTIVITA 06.01.02 - Setkání učitelů vybraných předmětů s vybráním aktivit
a určením časového harmonogramu
AKTIVITA 06.01.03 - Zakomponování aktivit do tématických plánů
OPATŘENÍ 06.02 - Realizace plánovaných aktivit
AKTIVITA 06.02.01 - Realizace plánovaných aktivit
AKTIVITA 06.02.02 - Vzdělávání vybraných pedagogů v oblasti informací o
Holocaustu
AKTIVITA 06.02.03 - Projektový den "Holocaust"
AKTIVITA 06.02.04 - Prožitkové přespání ve škole s pochodem "Cestou
pochodu smrti"
AKTIVITA 06.02.05 - Výjezd na Terezínskou tryznu
AKTIVITA 06.02.06 - Evaluace projektu
OPATŘENÍ 06.03 - Propagace projektu
AKTIVITA 06.03.01 - Průběžné umisťování zpráv na web a do tisku
AKTIVITA 06.03.02 - Tvorba nástěnky ve vestibulu školy s pracemi žáků

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

CÍL 07 - Harmonizovat třídní kolektiv
OPATŘENÍ 07.01 - Projekt „Harmonizační pobyty“ - vzájemné seznámení žáků
šestého ročníku a třídního učitele
AKTIVITA 07.01.01 - Výběr vhodného termínu a lokality
AKTIVITA 07.01.02 - Objednání pobytu ve vybrané lokalitě a dopravy
AKTIVITA 07.01.03 - Oslovení žáků s nabídkou
AKTIVITA 07.01.04 - Oslovení zákonných zástupců žáků s nabídkou
a významem harmonizačního výjezdu v rámci schůzky
AKTIVITA 07.01.05 - Příprava organizace pobytu - plán práce
AKTIVITA 07.01.06 - Tvorba informací a návratek pro zákonné zástupce
AKTIVITA 07.01.07 - Rozdání informací pro ZZ žákům
AKTIVITA 07.01.08 - Výběr návratek s následným upřesněním počtu
zúčastněných žáků
AKTIVITA 07.01.09 - Příprava materiálů
AKTIVITA 07.01.10 - Poučení žáků i pedagogů před výjezdem
OPATŘENÍ 07.02 - Realizace pobytu
AKTIVITA 07.02.01 - Nastavení pravidel školní akce
AKTIVITA 07.02.02 - Aktivity vedoucí k vzájemnému seznámení
AKTIVITA 07.02.03 - Aktivity vedoucí k vzájemnému naslouchání
a spolupráci
AKTIVITA 07.02.04 - Evaluace harmonizačního výjezdu
OPATŘENÍ 07.03 - Propagace
AKTIVITA 07.03.01 - Tvorba zprávy z výjezdu
AKTIVITA 07.03.02 - Zpráva na web školy a do regionálního tisku
AKTIVITA 07.03.03 - Tvorba nástěnek z dovezených materiálů
AKTIVITA 07.03.04 - Zpráva pro rodiče na TS
CÍL 08 - Zvyšovat kvalitu klimatu pracovního prostředí zaměstnanců školy
OPATŘENÍ 08.01 - Metodická sdružení
AKTIVITA 08.01.01 - Metodická sdružení
AKTIVITA 08.01.02 - Informování pedagogů
AKTIVITA 08.01.03 - Výměna zkušeností mezi předmětovými komisemi
OPATŘENÍ 08.02 - Společné akce pracovníků školy
AKTIVITA 08.02.01 - Vánoční posezení
AKTIVITA 08.02.02 - Den učitelů
AKTIVITA 08.02.03 - Ukončení školního roku
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OPATŘENÍ 08.03 - Společný výjezd pracovníků školy
AKTIVITA 08.03.01 - Průzkum - zájem
AKTIVITA 08.03.02 - Zajištění zájezdu
AKTIVITA 08.03.03 - Realizace zájezdu
CÍL 09 - Projekt "Chlapec se dvěma očima"
OPATŘENÍ 09.01 - Realizace projektu "Jinakost - Chlapec se dvěma očima"
AKTIVITA 09.01.01 - Seznámení s příběhem
AKTIVITA 09.01.02 - Pracovní listy k textu
AKTIVITA 09.01.03 - Vyplnění pracovních listů
AKTIVITA 09.01.04 - Výtvarné zpracování planety " Jednookých"
AKTIVITA 09.01.05 - Dramatizace
AKTIVITA 09.01.06 - Literární zpracování
AKTIVITA 09.01.07 - Práce na PC
OPATŘENÍ 09.02 - Výstava výtvarných prací žáků vzniklých v projektu
AKTIVITA 09.02.01 - Výstava
OPATŘENÍ 09.03 - Projektový den - "Jinakost"
AKTIVITA 09.03.01 - Setkání realizačního týmu
AKTIVITA 09.03.02 - Sestavení programu, rozdělení rolí
AKTIVITA 09.03.03 – Realizace projektového dne
AKTIVITA 09.03.04 - Dokumentace a zveřejnění článku na webové stránky
školy
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CÍL 01 – Zvyšovat toleranci a respekt k odlišnosti u žáků
Charakteristika cíle
Cíl je vybudován na předpokladu, že úlohou školy by mělo vést žáky k vzájemnému respektování,
solidaritě a akceptaci jinakosti (neupínat se pouze na rozumové schopnosti a dovednosti žáků).
Cílem je posilování vnímání jinakosti s nadhledem, objektivním odstupem a rozvíjet v žácích
aktivní reakce na zkreslené informace pramenící např. ze stereotypního uvažování, předsudků apod.
Ústřední podstatou je rozvinutí sociálních kompetencí žáků a v kontextu předešlé věty rovněž
paralelně rozvíjet kompetenci k řešení sociálních problémů pramenících z objektivní neznalosti
specificity příčin vysvětlovaných žákem skrze subjektivní vysvětlovací rámec (ve smyslu
„normální“ je to, co za „normální“ považuji já). Cíl není možné naplnit bez příslušných opatření
umožňujících žákovi vyzkoušet si „být v situaci druhého“ (druhé opatření) či aktivně a otevřeně se
o jinakosti a relativnímu nazírání na „domnělé objektivní pravdy“ nebavit (první opatření). Z toho
důvodu jsou koncipována dvě základní opatření, jejichž cílem je vytvořit určité prostředí, ve kterém
se žáci nebudou obávat projevovat své názory, jelikož k ovlivnění hodnotové orientace žáka
dochází nejlépe v okamžiku, když žák své pojetí/názor/zkušenost/přesvědčení verbalizuje – bez
vytvoření bezpečného prostředí se tak dít nebude.

OPATŘENÍ 01.01 - Zkvalitnění třídnických hodin
Charakteristika opatření
Zvyšování kvality třídnických hodin se stane prostředkem pro zvyšování kvality třídního klimatu
(ve svém dlouhodobém dopadu i v rámci celé školy jako instituce). Jedná se o rámec, který má být
postupně naplňován specifickým obsahem – tedy náměty pro hodinu (psychosociální hry, aktivity
zkvalitňující třídní klima, otevřené diskuze, apod.). Očekáváme dopad kvality třídnických hodin na
kohezi třídní skupiny, vytvoření bezpečného a důvěrného prostředí, ve kterém se žáci nebudou
obávat verbalizovat své myšlenky. Třídnické hodiny vnímáme jako spolučinitel primární prevence
(podchycení vzniku nežádoucích sociálně patologických jevů, jako je např. šikana, kyberšikana
apod.).
OPATŘENÍ 01.02 - Projektový den "Každý je jiný, ale všichni jsme stejní"
Charakteristika opatření
Projektový den má upozornit na subjektivní a relativní vnímání normality/přirozenosti/“správnosti
chování a jednání“. Aktivity v tomto projektu mají žáky seznámit s rozmanitými úhly vnímání,
prožívání a chování. Uvědomujeme si, že nazírání na určitý druh „normálního chování/správného
jednání apod.“ je určitý společenský konstrukt, velmi často se nejedná o objektivní fenomén, nýbrž
subjektivní vysvětlení. Je zapotřebí tyto domnělé pravdy relativizovat (např. co pro každého
znamená kvalita života apod.). Žáci si skrze zážitkovou pedagogiku vyzkoušejí být „v kůži toho
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jiného“ (důraz je kladen na takové aktivity, ve kterých je žák v pozici nějaké minority; aktivity, ve
kterých je daný žák právě tím „jiným“). Opatřením sledujeme zvýšení sounáležitosti, posílení
tolerance, solidarity a akceptace jinakosti. Jsme přesvědčení o širším dopadu podobných aktivit
(např. kritické myšlení). Opatření je jedním z těch, jejichž prostřednictvím se snažíme záměrně
ovlivňovat hodnotovou orientaci žáků.

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

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Chomutov
Adresa: Na Příkopech 895/19, Chomutov

CÍL 01 - OPATŘENÍ 01.01 - AKTIVITA 01.01.01
CÍL - 01

Zvyšovat toleranci a respekt k odlišnosti u žáků

Charakteristika cíle

Cílem je posilování vnímání jinakosti s nadhledem,
objektivním odstupem a rozvíjet v žácích aktivní reakce na
zkreslené informace pramenící např. ze stereotypního
uvažování, předsudků apod. Ústřední podstatou je rozvinutí
sociálních kompetencí žáků a v kontextu předešlé věty
rovněž paralelně rozvíjet kompetenci k řešení sociálních
problémů pramenících z objektivní neznalosti specificity
příčin vysvětlovaných žákem skrze subjektivní vysvětlovací
rámec.

OPATŘENÍ - 01.01

Zkvalitnění třídnických hodin

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Zvyšování kvality třídnických hodin se stane prostředkem
pro zvyšování kvality třídního klimatu. Očekáváme dopad
kvality třídnických hodin na kohezi třídní skupiny, vytvoření
bezpečného a důvěrného prostředí, ve kterém se žáci
nebudou obávat verbalizovat své myšlenky. Třídnické
hodiny vnímáme jako spolučinitel primární prevence.

AKTIVITA – 01.01.01
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Vytvoření struktury třídnických hodin

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Tým složený z výchovného poradce, metodika prevence,
školního psychologa, zástupkyně ředitele.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Říjen 2015.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení.

Vytvoření struktury třídnické hodiny (předložený
dokument).
EVALUACE/KONTROLA
Tým složený z výchovného poradce, metodika prevence,
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
školního psychologa, zástupkyně ředitele.
a výstupy aktivity
INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Chomutov
Adresa: Na Příkopech 895/19, Chomutov

CÍL 01 - OPATŘENÍ 01.01 - AKTIVITA 01.01.02
CÍL - 01

Zvyšovat toleranci a respekt k odlišnosti u žáků

Charakteristika cíle

Cílem je posilování vnímání jinakosti s nadhledem,
objektivním odstupem a rozvíjet v žácích aktivní reakce na
zkreslené informace pramenící např. ze stereotypního
uvažování, předsudků apod. Ústřední podstatou je rozvinutí
sociálních kompetencí žáků a v kontextu předešlé věty
rovněž paralelně rozvíjet kompetenci k řešení sociálních
problémů pramenících z objektivní neznalosti specificity
příčin vysvětlovaných žákem skrze subjektivní vysvětlovací
rámec.

OPATŘENÍ - 01.01

Zkvalitnění třídnických hodin

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Zvyšování kvality třídnických hodin se stane prostředkem
pro zvyšování kvality třídního klimatu. Očekáváme dopad
kvality třídnických hodin na kohezi třídní skupiny, vytvoření
bezpečného a důvěrného prostředí, ve kterém se žáci
nebudou obávat verbalizovat své myšlenky. Třídnické
hodiny vnímáme jako spolučinitel primární prevence.

AKTIVITA – 01.01.02
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Obeznámení pedagogů o struktuře třídnických hodin

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Pedagogický sbor.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Listopad 2015.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Realizace setkání. Zápis ze setkání.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci Pedagogický sbor.
a výstupy aktivity
Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Chomutov
Adresa: Na Příkopech 895/19, Chomutov

CÍL 01 - OPATŘENÍ 01.01 - AKTIVITA 01.01.03
CÍL - 01

Zvyšovat toleranci a respekt k odlišnosti u žáků

Charakteristika cíle

Cílem je posilování vnímání jinakosti s nadhledem,
objektivním odstupem a rozvíjet v žácích aktivní reakce na
zkreslené informace pramenící např. ze stereotypního
uvažování, předsudků apod. Ústřední podstatou je rozvinutí
sociálních kompetencí žáků a v kontextu předešlé věty
rovněž paralelně rozvíjet kompetenci k řešení sociálních
problémů pramenících z objektivní neznalosti specificity
příčin vysvětlovaných žákem skrze subjektivní vysvětlovací
rámec.

OPATŘENÍ - 01.01

Zkvalitnění třídnických hodin

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Zvyšování kvality třídnických hodin se stane prostředkem
pro zvyšování kvality třídního klimatu. Očekáváme dopad
kvality třídnických hodin na kohezi třídní skupiny, vytvoření
bezpečného a důvěrného prostředí, ve kterém se žáci
nebudou obávat verbalizovat své myšlenky. Třídnické
hodiny vnímáme jako spolučinitel primární prevence.

AKTIVITA – 01.01.03
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Vzájemná výměna dobrých zkušeností v rámci vedení
třídnických hodin (včetně příkladů aktivit)

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Pedagogický sbor.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Prosinec 2015.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Portfolio aktivit.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci Pedagogický sbor.
a výstupy aktivity
Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Chomutov
Adresa: Na Příkopech 895/19, Chomutov

CÍL 01 - OPATŘENÍ 01.01 - AKTIVITA 01.01.04
CÍL - 01

Zvyšovat toleranci a respekt k odlišnosti u žáků

Charakteristika cíle

Cílem je posilování vnímání jinakosti s nadhledem,
objektivním odstupem a rozvíjet v žácích aktivní reakce na
zkreslené informace pramenící např. ze stereotypního
uvažování, předsudků apod. Ústřední podstatou je rozvinutí
sociálních kompetencí žáků a v kontextu předešlé věty
rovněž paralelně rozvíjet kompetenci k řešení sociálních
problémů pramenících z objektivní neznalosti specificity
příčin vysvětlovaných žákem skrze subjektivní vysvětlovací
rámec.

OPATŘENÍ - 01.01

Zkvalitnění třídnických hodin

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Zvyšování kvality třídnických hodin se stane prostředkem
pro zvyšování kvality třídního klimatu. Očekáváme dopad
kvality třídnických hodin na kohezi třídní skupiny, vytvoření
bezpečného a důvěrného prostředí, ve kterém se žáci
nebudou obávat verbalizovat své myšlenky. Třídnické
hodiny vnímáme jako spolučinitel primární prevence.

AKTIVITA – 01.01.04
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Realizace třídnických hodin

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Kmenové třídy a třídní učitel.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Leden-červen 2016.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Didaktický materiál.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Realizace třídnické hodiny - zápis v TK.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci Třídnická hodina - zápis v TK.
a výstupy aktivity
Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Chomutov
Adresa: Na Příkopech 895/19, Chomutov

CÍL 01 - OPATŘENÍ 01.01 - AKTIVITA 01.01.05
CÍL - 01

Charakteristika cíle

Zvyšovat toleranci a respekt k odlišnosti u žáků
Cílem je posilování vnímání jinakosti s nadhledem,
objektivním odstupem a rozvíjet v žácích aktivní reakce na
zkreslené informace pramenící např. ze stereotypního
uvažování, předsudků apod. Ústřední podstatou je rozvinutí
sociálních kompetencí žáků a v kontextu předešlé věty
rovněž paralelně rozvíjet kompetenci k řešení sociálních
problémů pramenících z objektivní neznalosti specificity
příčin vysvětlovaných žákem skrze subjektivní vysvětlovací
rámec.

OPATŘENÍ - 01.01

Zkvalitnění třídnických hodin

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Zvyšování kvality třídnických hodin se stane prostředkem
pro zvyšování kvality třídního klimatu. Očekáváme dopad
kvality třídnických hodin na kohezi třídní skupiny, vytvoření
bezpečného a důvěrného prostředí, ve kterém se žáci
nebudou obávat verbalizovat své myšlenky. Třídnické
hodiny vnímáme jako spolučinitel primární prevence.

AKTIVITA – 01.01.05
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Tvorba evaluačního dotazníku pro žáky a pro učitele

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Tým složený z výchovného poradce, metodika prevence,
školního psychologa, zástupkyně ředitele.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Květen 2015.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Vyhotovené dotazníky (tisk a uložení v databázi).

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Evaluační dotazník pro žáky a učitele.

EVALUACE/KONTROLA
Tým složený z výchovného poradce, metodika prevence,
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
školního psychologa, zástupkyně ředitele.
a výstupy aktivity
Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Chomutov
Adresa: Na Příkopech 895/19, Chomutov

CÍL 01 - OPATŘENÍ 01.01 - AKTIVITA 01.01.06
CÍL - 01

Zvyšovat toleranci a respekt k odlišnosti u žáků

Charakteristika cíle

Cílem je posilování vnímání jinakosti s nadhledem,
objektivním odstupem a rozvíjet v žácích aktivní reakce na
zkreslené informace pramenící např. ze stereotypního
uvažování, předsudků apod. Ústřední podstatou je rozvinutí
sociálních kompetencí žáků a v kontextu předešlé věty
rovněž paralelně rozvíjet kompetenci k řešení sociálních
problémů pramenících z objektivní neznalosti specificity
příčin vysvětlovaných žákem skrze subjektivní vysvětlovací
rámec.

OPATŘENÍ - 01.01

Zkvalitnění třídnických hodin

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Zvyšování kvality třídnických hodin se stane prostředkem
pro zvyšování kvality třídního klimatu. Očekáváme dopad
kvality třídnických hodin na kohezi třídní skupiny, vytvoření
bezpečného a důvěrného prostředí, ve kterém se žáci
nebudou obávat verbalizovat své myšlenky. Třídnické
hodiny vnímáme jako spolučinitel primární prevence.

AKTIVITA – 01.01.06
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Evaluace třídnických hodin ze strany žáků

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Žáci jednotlivých tříd.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Červen 2016.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Tisk dotazníků.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Vyplnění dotazníků.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci Třídní učitel.
a výstupy aktivity
Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Chomutov
Adresa: Na Příkopech 895/19, Chomutov

CÍL 01 - OPATŘENÍ 01.01 - AKTIVITA 01.01.07
CÍL - 01

Zvyšovat toleranci a respekt k odlišnosti u žáků

Charakteristika cíle

Cílem je posilování vnímání jinakosti s nadhledem,
objektivním odstupem a rozvíjet v žácích aktivní reakce na
zkreslené informace pramenící např. ze stereotypního
uvažování, předsudků apod. Ústřední podstatou je rozvinutí
sociálních kompetencí žáků a v kontextu předešlé věty
rovněž paralelně rozvíjet kompetenci k řešení sociálních
problémů pramenících z objektivní neznalosti specificity
příčin vysvětlovaných žákem skrze subjektivní vysvětlovací
rámec.

OPATŘENÍ - 01.01

Zkvalitnění třídnických hodin

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Zvyšování kvality třídnických hodin se stane prostředkem
pro zvyšování kvality třídního klimatu. Očekáváme dopad
kvality třídnických hodin na kohezi třídní skupiny, vytvoření
bezpečného a důvěrného prostředí, ve kterém se žáci
nebudou obávat verbalizovat své myšlenky. Třídnické
hodiny vnímáme jako spolučinitel primární prevence.

AKTIVITA – 01.01.07
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Evaluace třídnických hodin ze strany učitelů

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Třídní učitelé.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Červen 2016.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Tisk dotazníků.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Vyplnění dotazníků.

EVALUACE/KONTROLA
Tým složený z výchovného poradce, metodika prevence,
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
školního psychologa, zástupkyně ředitele.
a výstupy aktivity
Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Chomutov
Adresa: Na Příkopech 895/19, Chomutov

CÍL 01 - OPATŘENÍ 01.01 - AKTIVITA 01.01.08
CÍL - 01

Zvyšovat toleranci a respekt k odlišnosti u žáků

Charakteristika cíle

Cílem je posilování vnímání jinakosti s nadhledem,
objektivním odstupem a rozvíjet v žácích aktivní reakce na
zkreslené informace pramenící např. ze stereotypního
uvažování, předsudků apod. Ústřední podstatou je rozvinutí
sociálních kompetencí žáků a v kontextu předešlé věty
rovněž paralelně rozvíjet kompetenci k řešení sociálních
problémů pramenících z objektivní neznalosti specificity
příčin vysvětlovaných žákem skrze subjektivní vysvětlovací
rámec.

OPATŘENÍ - 01.01

Zkvalitnění třídnických hodin

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Zvyšování kvality třídnických hodin se stane prostředkem
pro zvyšování kvality třídního klimatu. Očekáváme dopad
kvality třídnických hodin na kohezi třídní skupiny, vytvoření
bezpečného a důvěrného prostředí, ve kterém se žáci
nebudou obávat verbalizovat své myšlenky. Třídnické
hodiny vnímáme jako spolučinitel primární prevence.

AKTIVITA – 01.01.08
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Vyhodnocení evaluačních dotazníků

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Tým složený z výchovného poradce, metodika prevence,
školního psychologa, zástupkyně ředitele.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Červen 2016.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Vyhodnocení dotazníků.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Vyplněný dotazník žáky a učiteli. Statistické zpracování v
databázi. Tištěná zpráva o výsledcích šetření.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
a výstupy aktivity

Tým složený z výchovného poradce, metodika prevence,
školního psychologa, zástupkyně ředitele.

Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Chomutov
Adresa: Na Příkopech 895/19, Chomutov

CÍL 01 - OPATŘENÍ 01.02 - AKTIVITA 01.02.01
CÍL - 01

Zvyšovat toleranci a respekt k odlišnosti u žáků

Charakteristika cíle

Cílem je posilování vnímání jinakosti s nadhledem,
objektivním odstupem a rozvíjet v žácích aktivní reakce na
zkreslené informace pramenící např. ze stereotypního
uvažování, předsudků apod. Ústřední podstatou je rozvinutí
sociálních kompetencí žáků a v kontextu předešlé věty
rovněž paralelně rozvíjet kompetenci k řešení sociálních
problémů pramenících z objektivní neznalosti specificity
příčin vysvětlovaných žákem skrze subjektivní vysvětlovací
rámec.

OPATŘENÍ - 01.02

Projektový den "Každý je jiný, ale všichni jsme stejní"

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Projektový den má upozornit na subjektivní a relativní
vnímání normality/přirozenosti/“správnosti chování a
jednání“. Aktivity v tomto projektu mají žáky seznámit s
rozmanitými úhly vnímání, prožívání a chování. Opatřením
sledujeme zvýšení sounáležitosti, posílení tolerance,
solidarity a akceptace jinakosti. Záměrně ovlivňujeme
hodnotovou orientaci žáků.

AKTIVITA – 01.02.01
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Vytvoření realizačního týmu

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vedení školy.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Září 2015.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Nejsou.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Realizační team.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
a výstupy aktivity

Vedení školy.

Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Chomutov
Adresa: Na Příkopech 895/19, Chomutov

CÍL 01 - OPATŘENÍ 01.02 - AKTIVITA 01.02.02
CÍL - 01

Zvyšovat toleranci a respekt k odlišnosti u žáků

Charakteristika cíle

Cílem je posilování vnímání jinakosti s nadhledem,
objektivním odstupem a rozvíjet v žácích aktivní reakce na
zkreslené informace pramenící např. ze stereotypního
uvažování, předsudků apod. Ústřední podstatou je rozvinutí
sociálních kompetencí žáků a v kontextu předešlé věty
rovněž paralelně rozvíjet kompetenci k řešení sociálních
problémů pramenících z objektivní neznalosti specificity
příčin vysvětlovaných žákem skrze subjektivní vysvětlovací
rámec.

OPATŘENÍ - 01.02

Projektový den "Každý je jiný, ale všichni jsme stejní"

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Projektový den má upozornit na subjektivní a relativní
vnímání normality/přirozenosti/“správnosti chování a
jednání“. Aktivity v tomto projektu mají žáky seznámit s
rozmanitými úhly vnímání, prožívání a chování. Opatřením
sledujeme zvýšení sounáležitosti, posílení tolerance,
solidarity a akceptace jinakosti. Záměrně ovlivňujeme
hodnotovou orientaci žáků.

AKTIVITA – 01.02.02
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Vytvoření plánu projektového dne

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Realizační team.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Říjen 2015.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Didaktický a instruktážní materiál.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Vytvoření plánu projektového dne.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
a výstupy aktivity

Realizační team.

Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Chomutov
Adresa: Na Příkopech 895/19, Chomutov

CÍL 01 - OPATŘENÍ 01.02 - AKTIVITA 01.02.03
CÍL - 01

Zvyšovat toleranci a respekt k odlišnosti u žáků

Charakteristika cíle

Cílem je posilování vnímání jinakosti s nadhledem,
objektivním odstupem a rozvíjet v žácích aktivní reakce na
zkreslené informace pramenící např. ze stereotypního
uvažování, předsudků apod. Ústřední podstatou je rozvinutí
sociálních kompetencí žáků a v kontextu předešlé věty
rovněž paralelně rozvíjet kompetenci k řešení sociálních
problémů pramenících z objektivní neznalosti specificity
příčin vysvětlovaných žákem skrze subjektivní vysvětlovací
rámec.

OPATŘENÍ - 01.02

Projektový den "Každý je jiný, ale všichni jsme stejní"

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Projektový den má upozornit na subjektivní a relativní
vnímání normality/přirozenosti/“správnosti chování a
jednání“. Aktivity v tomto projektu mají žáky seznámit s
rozmanitými úhly vnímání, prožívání a chování. Opatřením
sledujeme zvýšení sounáležitosti, posílení tolerance,
solidarity a akceptace jinakosti. Záměrně ovlivňujeme
hodnotovou orientaci žáků.

AKTIVITA – 01.02.03
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Informování všech pedagogů o projektovém dnu

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Pedagogický sbor.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Listopad 2015.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Prezenční listina.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci Realizační team.
a výstupy aktivity
Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Chomutov
Adresa: Na Příkopech 895/19, Chomutov

CÍL 01 - OPATŘENÍ 01.02 - AKTIVITA 01.02.04
CÍL - 01

Zvyšovat toleranci a respekt k odlišnosti u žáků

Charakteristika cíle

Cílem je posilování vnímání jinakosti s nadhledem,
objektivním odstupem a rozvíjet v žácích aktivní reakce na
zkreslené informace pramenící např. ze stereotypního
uvažování, předsudků apod. Ústřední podstatou je rozvinutí
sociálních kompetencí žáků a v kontextu předešlé věty
rovněž paralelně rozvíjet kompetenci k řešení sociálních
problémů pramenících z objektivní neznalosti specificity
příčin vysvětlovaných žákem skrze subjektivní vysvětlovací
rámec.

OPATŘENÍ - 01.02

Projektový den "Každý je jiný, ale všichni jsme stejní"

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Projektový den má upozornit na subjektivní a relativní
vnímání normality/přirozenosti/“správnosti chování a
jednání“. Aktivity v tomto projektu mají žáky seznámit s
rozmanitými úhly vnímání, prožívání a chování. Opatřením
sledujeme zvýšení sounáležitosti, posílení tolerance,
solidarity a akceptace jinakosti. Záměrně ovlivňujeme
hodnotovou orientaci žáků.

AKTIVITA – 01.02.04
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Realizace projektového dne

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Pedagogický sbor a žáci.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Prosinec 2015.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Didaktický materiál.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Realizace a výstupy z projektového dne.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
a výstupy aktivity

Pedagogický sbor.

Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Chomutov
Adresa: Na Příkopech 895/19, Chomutov

CÍL 01 - OPATŘENÍ 01.02 - AKTIVITA 01.02.05
CÍL - 01

Zvyšovat toleranci a respekt k odlišnosti u žáků

Charakteristika cíle

Cílem je posilování vnímání jinakosti s nadhledem,
objektivním odstupem a rozvíjet v žácích aktivní reakce na
zkreslené informace pramenící např. ze stereotypního
uvažování, předsudků apod. Ústřední podstatou je rozvinutí
sociálních kompetencí žáků a v kontextu předešlé věty
rovněž paralelně rozvíjet kompetenci k řešení sociálních
problémů pramenících z objektivní neznalosti specificity
příčin vysvětlovaných žákem skrze subjektivní vysvětlovací
rámec.

OPATŘENÍ - 01.02

Projektový den "Každý je jiný, ale všichni jsme stejní"

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Projektový den má upozornit na subjektivní a relativní
vnímání normality/přirozenosti/“správnosti chování a
jednání“. Aktivity v tomto projektu mají žáky seznámit s
rozmanitými úhly vnímání, prožívání a chování. Opatřením
sledujeme zvýšení sounáležitosti, posílení tolerance,
solidarity a akceptace jinakosti. Záměrně ovlivňujeme
hodnotovou orientaci žáků.

AKTIVITA – 01.02.05
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Výstava výstupů z projektového dne

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Kmenové třídy a třídní učitel.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Prosinec 2015.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Nejsou.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Výstava výstupů z projektového dne - vestibul školy.

EVALUACE/KONTROLA Konkretizace
Třídní učitel.
osoby kontrolující realizaci a výstupy
aktivity
Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Chomutov
Adresa: Na Příkopech 895/19, Chomutov

CÍL 01 - OPATŘENÍ 01.02 - AKTIVITA 01.02.06
CÍL - 01

Zvyšovat toleranci a respekt k odlišnosti u žáků

Charakteristika cíle

Cílem je posilování vnímání jinakosti s nadhledem,
objektivním odstupem a rozvíjet v žácích aktivní reakce na
zkreslené informace pramenící např. ze stereotypního
uvažování, předsudků apod. Ústřední podstatou je rozvinutí
sociálních kompetencí žáků a v kontextu předešlé věty
rovněž paralelně rozvíjet kompetenci k řešení sociálních
problémů pramenících z objektivní neznalosti specificity
příčin vysvětlovaných žákem skrze subjektivní vysvětlovací
rámec.

OPATŘENÍ - 01.02

Projektový den "Každý je jiný, ale všichni jsme stejní"

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Projektový den má upozornit na subjektivní a relativní
vnímání normality/přirozenosti/“správnosti chování a
jednání“. Aktivity v tomto projektu mají žáky seznámit s
rozmanitými úhly vnímání, prožívání a chování. Opatřením
sledujeme zvýšení sounáležitosti, posílení tolerance,
solidarity a akceptace jinakosti. Záměrně ovlivňujeme
hodnotovou orientaci žáků.

AKTIVITA – 01.02.06
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Evaluace projektového dne

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Žáci školy.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Prosinec 2015.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Nejsou.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP
EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
a výstupy aktivity
Další případné poznámky:

Hlasování o nejlepší prezentaci. Tištěná zpráva z výsledků
hlasování.
Realizační team.
Nejsou.

CÍL 02 – Zvyšovat kvalitu třídního klimatu
Charakteristika cíle
Příslušný cíl je primárně zaměřený na obtíže, s kterými se žáci setkávají při přechodu na druhý
stupeň. Jedná se o specifickou situaci, která staví žáka do zcela nové role: v jednom okamžiku má
téměř na každý předmět jiného učitele, zvyšuje se množství vyučovacích hodin, s novými předměty
přichází i zvýšení náročnosti – roste množství abstraktní látky. Tato situace vyvíjí na žáka určitý
tlak, s kterým by mohl mít problémy se vyrovnat. Hrozí patologické chování (např. zvýšená agrese
vůči spolužákům, ale i záškoláctví, úzkostné stavy z pocitu neschopnosti zvládnout požadované
množství učiva apod.). Shledáváme za důležité tento přechod žákům co nejvíce usnadnit zejména
v souvislosti s vytvářením příjemného klimatu a atmosféry ve třídě. V tomto duchu pojatá příprava
žáků šestých ročníků by neměla být podceňována, jelikož se tímto způsobem částečně „nastavuje“
přístup žáků k učení a pojetí výuky k druhému stupni jako celku.

OPATŘENÍ 02.01 - Vzdělávání pedagogů v oblasti sociálních dovedností
Charakteristika opatření
V návaznosti na opatření 1.1. Cílem opatření je zvýšení kompetencí pedagogů na poli sociálních
dovedností, které (kromě jiného) budou uplatňovat při realizaci třídnických hodin. Považujeme za
nutné upozornit, že nejenom rozvoj rozumových, ale i sociálních, intrapersonálních a
emocionálních schopností žáků shledáváme za významné. Je nezbytné, aby pedagogové věděli,
jakými způsoby lze u žáků „nerozumové“ kompetence rozvíjet. Bez vlastní invence a seberozvoje
nemohou pedagogové efektivně uplatňovat aktivity rozvíjející sociální kompetence u svých žáků
(nelze živelně a pouze intuitivně realizovat takto významné aktivity, aniž by sám pedagog tyto
příslušné sociální vzorce nezastával, nebyl s nimi seznámen).

OPATŘENÍ 02.02 - Diagnostika sociálního klimatu v 6. třídách
Charakteristika opatření
Opatření se má stát první pravidelnou diagnostikou třídního klimatu (nejspíše určitý typ
sociometrie). Vnímáme přechod z prvního stupně na druhý stupeň jako dílčí „hrozbu“
pravděpodobného zvýšení tlaku na adaptivní schopnosti žáků (rádi bychom případné problémy
podchytili, např.: únikové strategie, agresivita dětí). Z toho důvodu chceme s pravidelnou
diagnostikou sociálního klimatu začít právě u žáků 6. třídy (vyšší počet učitelů, náročnost nových
předmětů – abstraktní látka). Diagnostika má pedagoga upozornit na případný možný výskyt
problému, aby mohl připravit vhodnou intervenci s cílem zlepšit stávající stav či zažehnat hrozící

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

problémy. Nedílnou součástí je sdílení tvorby, průběhu a evaluace diagnostiky pedagogickým
sborem (zvýšení profesních kompetencí pedagogů).

OPATŘENÍ 02.03 - Posílení pozitivního klimatu v šestých třídách vhodnou formou
intervence pod vedením školního speciálního pedagoga
Charakteristika opatření
V návaznosti na opatření 2.2. Opatření cílí zejména na primární prevenci. Uvědomujeme si
významnost pozitivního třídního klimatu, v souvislosti s přechodem z 1. na 2. stupeň cítíme
zvýšené riziko rozkladu třídní skupiny (ne již jeden stejný učitel, rovněž i náročnější látka a vstup
do puberty). Intervence by měla být v dikci zkušeného odborníka, který má rovněž čas a prostor
intervenci připravit („ušít na míru“) a následně ji vyhodnotit. Jelikož příslušná intervence je již
realizační formou a druhým krokem (po diagnostice), je cílená na řešení určité konkrétní situace
(zlepšení stávajícího stavu, minimalizace negativního působení určitých vlivů – sekundární
prevence). Součástí opatření je rovněž zjišťování míry efektivity provedené intervence odborným
(vědeckým) způsobem (vyhnutí se „dojmologii“) a sdílení výsledků intervence mezi pedagogickými
pracovníky.

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

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Chomutov
Adresa: Na Příkopech 895/19, Chomutov

CÍL 02 - OPATŘENÍ 02.01 - AKTIVITA 02.01.01
CÍL - 02

Zvyšovat kvalitu třídního klimatu

Charakteristika cíle

Cíl je zaměřený na obtíže, s kterými se žáci setkávají při
přechodu na druhý stupeň. Tato situace vyvíjí na žáka určitý
tlak, s kterým by mohl mít problémy se vyrovnat. Hrozí
patologické chování (např. zvýšená agrese vůči spolužákům,
ale i záškoláctví, úzkostné stavy z pocitu neschopnosti
zvládnout požadované množství učiva apod.). Cílem je
přechod žákům co nejvíce usnadnit zejména v souvislosti s
vytvářením příjemného klimatu a atmosféry ve třídě.

OPATŘENÍ - 02.01

Vzdělávání pedagogů v oblasti sociálních dovedností

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Cílem opatření je zvýšení kompetencí pedagogů na poli
sociálních dovedností, které (kromě jiného) budou
uplatňovat při realizaci třídnických hodin. Bez vlastní
invence a seberozvoje nemohou pedagogové efektivně
uplatňovat aktivity rozvíjející sociální kompetence u svých
žáků.

AKTIVITA – 02.01.01
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Formulace klíčových témat vzdělávání pedagogických
pracovníků

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Školní speciální pedagog a učitelé.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Září 2015.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Nejsou.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Vytýčení klíčových témat.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci Školní speciální pedagog.
a výstupy aktivity
Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Chomutov
Adresa: Na Příkopech 895/19, Chomutov

CÍL 02 - OPATŘENÍ 02.01 - AKTIVITA 02.01.02
CÍL - 02

Zvyšovat kvalitu třídního klimatu

Charakteristika cíle

Cíl je zaměřený na obtíže, s kterými se žáci setkávají při
přechodu na druhý stupeň. Tato situace vyvíjí na žáka určitý
tlak, s kterým by mohl mít problémy se vyrovnat. Hrozí
patologické chování (např. zvýšená agrese vůči spolužákům,
ale i záškoláctví, úzkostné stavy z pocitu neschopnosti
zvládnout požadované množství učiva apod.). Cílem je
přechod žákům co nejvíce usnadnit zejména v souvislosti s
vytvářením příjemného klimatu a atmosféry ve třídě.

OPATŘENÍ - 02.01

Vzdělávání pedagogů v oblasti sociálních dovedností

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Cílem opatření je zvýšení kompetencí pedagogů na poli
sociálních dovedností, které (kromě jiného) budou
uplatňovat při realizaci třídnických hodin. Bez vlastní
invence a seberozvoje nemohou pedagogové efektivně
uplatňovat aktivity rozvíjející sociální kompetence u svých
žáků.

AKTIVITA – 02.01.02
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Stanovení vhodné formy vzdělávání

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Školní speciální pedagog.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Září 2015.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Nejsou.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Konstrukce určitých forem vzdělávání.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci Školní speciální pedagog.
a výstupy aktivity
Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Chomutov
Adresa: Na Příkopech 895/19, Chomutov

CÍL 02 - OPATŘENÍ 02.01 - AKTIVITA 02.01.03
CÍL - 02

Zvyšovat kvalitu třídního klimatu

Charakteristika cíle

Cíl je zaměřený na obtíže, s kterými se žáci setkávají při
přechodu na druhý stupeň. Tato situace vyvíjí na žáka určitý
tlak, s kterým by mohl mít problémy se vyrovnat. Hrozí
patologické chování (např. zvýšená agrese vůči spolužákům,
ale i záškoláctví, úzkostné stavy z pocitu neschopnosti
zvládnout požadované množství učiva apod.). Cílem je
přechod žákům co nejvíce usnadnit zejména v souvislosti s
vytvářením příjemného klimatu a atmosféry ve třídě.

OPATŘENÍ - 02.01

Vzdělávání pedagogů v oblasti sociálních dovedností

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Cílem opatření je zvýšení kompetencí pedagogů na poli
sociálních dovedností, které (kromě jiného) budou
uplatňovat při realizaci třídnických hodin. Bez vlastní
invence a seberozvoje nemohou pedagogové efektivně
uplatňovat aktivity rozvíjející sociální kompetence u svých
žáků.

AKTIVITA – 02.01.03
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Vytvoření časového harmonogramu vzdělávání

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Školní speciální pedagog a vedení školy.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Září 2015.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Nejsou.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Časový harmonogram.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci Školní speciální pedagog a vedení školy.
a výstupy aktivity
Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Chomutov
Adresa: Na Příkopech 895/19, Chomutov

CÍL 02 - OPATŘENÍ 02.01 - AKTIVITA 02.01.04
CÍL - 02

Zvyšovat kvalitu třídního klimatu

Charakteristika cíle

Cíl je zaměřený na obtíže, s kterými se žáci setkávají při
přechodu na druhý stupeň. Tato situace vyvíjí na žáka určitý
tlak, s kterým by mohl mít problémy se vyrovnat. Hrozí
patologické chování (např. zvýšená agrese vůči spolužákům,
ale i záškoláctví, úzkostné stavy z pocitu neschopnosti
zvládnout požadované množství učiva apod.). Cílem je
přechod žákům co nejvíce usnadnit zejména v souvislosti s
vytvářením příjemného klimatu a atmosféry ve třídě.

OPATŘENÍ - 02.01

Vzdělávání pedagogů v oblasti sociálních dovedností

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Cílem opatření je zvýšení kompetencí pedagogů na poli
sociálních dovedností, které (kromě jiného) budou
uplatňovat při realizaci třídnických hodin. Bez vlastní
invence a seberozvoje nemohou pedagogové efektivně
uplatňovat aktivity rozvíjející sociální kompetence u svých
žáků.

AKTIVITA – 02.01.04
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Realizace vzdělávání vhodnou formou

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Školní speciální pedagog a učitelé.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Listopad 2015.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Nejsou.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Účast na vzdělání. Prezenční listina.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci Vedení školy.
a výstupy aktivity
Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Chomutov
Adresa: Na Příkopech 895/19, Chomutov

CÍL 02 - OPATŘENÍ 02.01 - AKTIVITA 02.01.05
CÍL - 02

Zvyšovat kvalitu třídního klimatu

Charakteristika cíle

Cíl je zaměřený na obtíže, s kterými se žáci setkávají při
přechodu na druhý stupeň. Tato situace vyvíjí na žáka určitý
tlak, s kterým by mohl mít problémy se vyrovnat. Hrozí
patologické chování (např. zvýšená agrese vůči spolužákům,
ale i záškoláctví, úzkostné stavy z pocitu neschopnosti
zvládnout požadované množství učiva apod.). Cílem je
přechod žákům co nejvíce usnadnit zejména v souvislosti s
vytvářením příjemného klimatu a atmosféry ve třídě.

OPATŘENÍ - 02.01

Vzdělávání pedagogů v oblasti sociálních dovedností

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Cílem opatření je zvýšení kompetencí pedagogů na poli
sociálních dovedností, které (kromě jiného) budou
uplatňovat při realizaci třídnických hodin. Bez vlastní
invence a seberozvoje nemohou pedagogové efektivně
uplatňovat aktivity rozvíjející sociální kompetence u svých
žáků.

AKTIVITA – 02.01.05
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Využívání získaných kompetencí pedagogy při práci s
třídním kolektivem

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Třídní učitel a třídní kolektiv.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Druhé pololetí 2015/2016.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Didaktické materiály.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Třídnické hodiny.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci Třídní učitel.
a výstupy aktivity
Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Chomutov
Adresa: Na Příkopech 895/19, Chomutov

CÍL 02 - OPATŘENÍ 02.02 - AKTIVITA 02.02.01
CÍL - 02

Zvyšovat kvalitu třídního klimatu

Charakteristika cíle

Cíl je zaměřený na obtíže, s kterými se žáci setkávají při
přechodu na druhý stupeň. Tato situace vyvíjí na žáka určitý
tlak, s kterým by mohl mít problémy se vyrovnat. Hrozí
patologické chování (např. zvýšená agrese vůči spolužákům,
ale i záškoláctví, úzkostné stavy z pocitu neschopnosti
zvládnout požadované množství učiva apod.). Cílem je
přechod žákům co nejvíce usnadnit zejména v souvislosti s
vytvářením příjemného klimatu a atmosféry ve třídě.

OPATŘENÍ - 02.02

Diagnostika sociálního klimatu v 6. třídách

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Opatření se má stát první pravidelnou diagnostikou třídního
klimatu (nejspíše určitý typ sociometrie). Diagnostika má
pedagoga upozornit na případný možný výskyt problému,
aby mohl připravit vhodnou intervenci s cílem zlepšit
stávající stav či zažehnat hrozící problémy.

AKTIVITA – 02.02.01
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Výběr vhodné metody diagnostiky s ohledem na složení
konkrétní třídy a možností třídního učitele

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Třídní učitel.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Leden 2016.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Nejsou.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Vhodná metoda diagnostiky.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci Třídní učitel.
a výstupy aktivity
Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Chomutov
Adresa: Na Příkopech 895/19, Chomutov

CÍL 02 - OPATŘENÍ 02.02 - AKTIVITA 02.02.02
CÍL - 02

Zvyšovat kvalitu třídního klimatu

Charakteristika cíle

Cíl je zaměřený na obtíže, s kterými se žáci setkávají při
přechodu na druhý stupeň. Tato situace vyvíjí na žáka určitý
tlak, s kterým by mohl mít problémy se vyrovnat. Hrozí
patologické chování (např. zvýšená agrese vůči spolužákům,
ale i záškoláctví, úzkostné stavy z pocitu neschopnosti
zvládnout požadované množství učiva apod.). Cílem je
přechod žákům co nejvíce usnadnit zejména v souvislosti s
vytvářením příjemného klimatu a atmosféry ve třídě.

OPATŘENÍ - 02.02

Diagnostika sociálního klimatu v 6. třídách

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Opatření se má stát první pravidelnou diagnostikou třídního
klimatu (nejspíše určitý typ sociometrie). Diagnostika má
pedagoga upozornit na případný možný výskyt problému,
aby mohl připravit vhodnou intervenci s cílem zlepšit
stávající stav či zažehnat hrozící problémy.

AKTIVITA – 02.02.02
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Zpracování metodiky k vybranému způsobu průzkumu

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Oprávněný učitel /učitelé, kteří mají oprávnění k zadávání
průzkumů.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Únor 2016.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Nejsou.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Metodika (tištěná podoba a uložení v databázi).

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci Výchovný poradce, preventista.
a výstupy aktivity
Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Chomutov
Adresa: Na Příkopech 895/19, Chomutov

CÍL 02 - OPATŘENÍ 02.02 - AKTIVITA 02.02.03
CÍL - 02

Zvyšovat kvalitu třídního klimatu

Charakteristika cíle

Cíl je zaměřený na obtíže, s kterými se žáci setkávají při
přechodu na druhý stupeň. Tato situace vyvíjí na žáka určitý
tlak, s kterým by mohl mít problémy se vyrovnat. Hrozí
patologické chování (např. zvýšená agrese vůči spolužákům,
ale i záškoláctví, úzkostné stavy z pocitu neschopnosti
zvládnout požadované množství učiva apod.). Cílem je
přechod žákům co nejvíce usnadnit zejména v souvislosti s
vytvářením příjemného klimatu a atmosféry ve třídě.

OPATŘENÍ - 02.02

Diagnostika sociálního klimatu v 6. třídách

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Opatření se má stát první pravidelnou diagnostikou třídního
klimatu (nejspíše určitý typ sociometrie). Diagnostika má
pedagoga upozornit na případný možný výskyt problému,
aby mohl připravit vhodnou intervenci s cílem zlepšit
stávající stav či zažehnat hrozící problémy.

AKTIVITA – 02.02.03
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Informování rodičů a žáků o plánované diagnostice

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Třídní učitel.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Únor 2016.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Nejsou.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Souhlas či nesouhlas rodičů (v žákovské knížce, na
zaslaném dokumentu).

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci Třídní učitel.
a výstupy aktivity
Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Chomutov
Adresa: Na Příkopech 895/19, Chomutov

CÍL 02 - OPATŘENÍ 02.02 - AKTIVITA 02.02.04
CÍL - 02

Zvyšovat kvalitu třídního klimatu

Charakteristika cíle

Cíl je zaměřený na obtíže, s kterými se žáci setkávají při
přechodu na druhý stupeň. Tato situace vyvíjí na žáka určitý
tlak, s kterým by mohl mít problémy se vyrovnat. Hrozí
patologické chování (např. zvýšená agrese vůči spolužákům,
ale i záškoláctví, úzkostné stavy z pocitu neschopnosti
zvládnout požadované množství učiva apod.). Cílem je
přechod žákům co nejvíce usnadnit zejména v souvislosti s
vytvářením příjemného klimatu a atmosféry ve třídě.

OPATŘENÍ - 02.02

Diagnostika sociálního klimatu v 6. třídách

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Opatření se má stát první pravidelnou diagnostikou třídního
klimatu (nejspíše určitý typ sociometrie). Diagnostika má
pedagoga upozornit na případný možný výskyt problému,
aby mohl připravit vhodnou intervenci s cílem zlepšit
stávající stav či zažehnat hrozící problémy.

AKTIVITA – 02.02.04
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Realizace průzkumu

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Oprávněný učitel /učitelé, kteří mají oprávnění k zadávání
průzkumů.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Březen 2016.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Podle charakteru průzkumu.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Realizace průzkumu (záznam z interview, sebrané dotazníky
- dle charakteru průzkumu).

EVALUACE/KONTROLA
Oprávněný učitel /učitelé, kteří mají oprávnění k zadávání
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
průzkumů.
a výstupy aktivity
Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Chomutov
Adresa: Na Příkopech 895/19, Chomutov

CÍL 02 - OPATŘENÍ 02.02 - AKTIVITA 02.02.05
CÍL - 02

Zvyšovat kvalitu třídního klimatu

Charakteristika cíle

Cíl je zaměřený na obtíže, s kterými se žáci setkávají při
přechodu na druhý stupeň. Tato situace vyvíjí na žáka určitý
tlak, s kterým by mohl mít problémy se vyrovnat. Hrozí
patologické chování (např. zvýšená agrese vůči spolužákům,
ale i záškoláctví, úzkostné stavy z pocitu neschopnosti
zvládnout požadované množství učiva apod.). Cílem je
přechod žákům co nejvíce usnadnit zejména v souvislosti s
vytvářením příjemného klimatu a atmosféry ve třídě.

OPATŘENÍ - 02.02

Diagnostika sociálního klimatu v 6. třídách

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Opatření se má stát první pravidelnou diagnostikou třídního
klimatu (nejspíše určitý typ sociometrie). Diagnostika má
pedagoga upozornit na případný možný výskyt problému,
aby mohl připravit vhodnou intervenci s cílem zlepšit
stávající stav či zažehnat hrozící problémy.

AKTIVITA – 02.02.05
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Zpracování a analýza výstupů

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Oprávněný učitel /učitelé, kteří mají oprávnění k zadávání
průzkumů.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Duben 2016.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Výstup z průzkumu (tištěná zpráva).

EVALUACE/KONTROLA
Oprávněný učitel /učitelé, kteří mají oprávnění k zadávání
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
průzkumů.
a výstupy aktivity
Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Chomutov
Adresa: Na Příkopech 895/19, Chomutov

CÍL 02 - OPATŘENÍ 02.02 - AKTIVITA 02.02.06
CÍL - 02

Zvyšovat kvalitu třídního klimatu

Charakteristika cíle

Cíl je zaměřený na obtíže, s kterými se žáci setkávají při
přechodu na druhý stupeň. Tato situace vyvíjí na žáka určitý
tlak, s kterým by mohl mít problémy se vyrovnat. Hrozí
patologické chování (např. zvýšená agrese vůči spolužákům,
ale i záškoláctví, úzkostné stavy z pocitu neschopnosti
zvládnout požadované množství učiva apod.). Cílem je
přechod žákům co nejvíce usnadnit zejména v souvislosti s
vytvářením příjemného klimatu a atmosféry ve třídě.

OPATŘENÍ - 02.02

Diagnostika sociálního klimatu v 6. třídách

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Cílem opatření je zvýšení kompetencí pedagogů na poli
sociálních dovedností, které (kromě jiného) budou
uplatňovat při realizaci třídnických hodin. Bez vlastní
invence a seberozvoje nemohou pedagogové efektivně
uplatňovat aktivity rozvíjející sociální kompetence u svých
žáků.

AKTIVITA – 02.02.06
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Seznámení ostatních učitelů s výstupy průzkumu

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Oprávněný učitel /učitelé, kteří mají oprávnění k zadávání
průzkumů.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Duben 2016.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Nejsou.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Setkání s učiteli (zápis ze setkání).

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci Třídní učitel.
a výstupy aktivity
Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Chomutov
Adresa: Na Příkopech 895/19, Chomutov

CÍL 02 - OPATŘENÍ 02.02 - AKTIVITA 02.02.07
CÍL - 02

Zvyšovat kvalitu třídního klimatu

Charakteristika cíle

Cíl je zaměřený na obtíže, s kterými se žáci setkávají při
přechodu na druhý stupeň. Tato situace vyvíjí na žáka určitý
tlak, s kterým by mohl mít problémy se vyrovnat. Hrozí
patologické chování (např. zvýšená agrese vůči spolužákům,
ale i záškoláctví, úzkostné stavy z pocitu neschopnosti
zvládnout požadované množství učiva apod.). Cílem je
přechod žákům co nejvíce usnadnit zejména v souvislosti s
vytvářením příjemného klimatu a atmosféry ve třídě.

OPATŘENÍ - 02.02

Diagnostika sociálního klimatu v 6. třídách

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Cílem opatření je zvýšení kompetencí pedagogů na poli
sociálních dovedností, které (kromě jiného) budou
uplatňovat při realizaci třídnických hodin. Bez vlastní
invence a seberozvoje nemohou pedagogové efektivně
uplatňovat aktivity rozvíjející sociální kompetence u svých
žáků.

AKTIVITA – 02.02.07
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Nástin možných vhodných technik intervence s ohledem
na analýzu a výsledky výstupů

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Oprávněný učitel /učitelé, kteří mají oprávnění k zadávání
průzkumů.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Květen 2016.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Formulace a konstrukce návrhů vhodných technik.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci Třídní učitel.
a výstupy aktivity
Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Chomutov
Adresa: Na Příkopech 895/19, Chomutov

CÍL 02 - OPATŘENÍ 02.03 - AKTIVITA 02.03.01
CÍL - 02

Zvyšovat kvalitu třídního klimatu

Charakteristika cíle

Cíl je zaměřený na obtíže, s kterými se žáci setkávají při
přechodu na druhý stupeň. Tato situace vyvíjí na žáka určitý
tlak, s kterým by mohl mít problémy se vyrovnat. Hrozí
patologické chování (např. zvýšená agrese vůči spolužákům,
ale i záškoláctví, úzkostné stavy z pocitu neschopnosti
zvládnout požadované množství učiva apod.). Cílem je
přechod žákům co nejvíce usnadnit zejména v souvislosti s
vytvářením příjemného klimatu a atmosféry ve třídě.

OPATŘENÍ - 02.03

Posílení pozitivního klimatu v šestých třídách vhodnou
formou intervence pod vedením školního speciálního
pedagoga

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Opatření cílí zejména na primární prevenci. Intervence by
měla být v dikci zkušeného odborníka, který má rovněž čas a
prostor intervenci připravit („ušít na míru“) a následně ji
vyhodnotit. Součástí opatření je rovněž zjišťování míry
efektivity provedené intervence odborným způsobem a
sdílení výsledků intervence mezi pedagogickými pracovníky.

AKTIVITA – 02.03.01
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Definování pozitivních změn, které chceme intervencí
dosáhnout

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Třídní učitel a školní speciální pedagog.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Květen 2016.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Definice požadovaných změn (dokument).

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
a výstupy aktivity

Třídní učitel.

Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Chomutov
Adresa: Na Příkopech 895/19, Chomutov

CÍL 02 - OPATŘENÍ 02.03 - AKTIVITA 02.03.02
CÍL - 02

Zvyšovat kvalitu třídního klimatu

Charakteristika cíle

Cíl je zaměřený na obtíže, s kterými se žáci setkávají při
přechodu na druhý stupeň. Tato situace vyvíjí na žáka určitý
tlak, s kterým by mohl mít problémy se vyrovnat. Hrozí
patologické chování (např. zvýšená agrese vůči spolužákům,
ale i záškoláctví, úzkostné stavy z pocitu neschopnosti
zvládnout požadované množství učiva apod.). Cílem je
přechod žákům co nejvíce usnadnit zejména v souvislosti s
vytvářením příjemného klimatu a atmosféry ve třídě.

OPATŘENÍ - 02.03

Posílení pozitivního klimatu v šestých třídách vhodnou
formou intervence pod vedením školního speciálního
pedagoga

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Opatření cílí zejména na primární prevenci. Intervence by
měla být v dikci zkušeného odborníka, který má rovněž čas
a prostor intervenci připravit („ušít na míru“) a následně ji
vyhodnotit. Součástí opatření je rovněž zjišťování míry
efektivity provedené intervence odborným způsobem a
sdílení výsledků intervence mezi pedagogickými
pracovníky.

AKTIVITA – 02.03.02
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Časové vymezení intervence

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Třídní učitel a speciální pedagog.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Červen 2016.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Nejsou.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Zanesení intervence do harmonogramu školního roku
2016/2017.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci Vedení školy.
a výstupy aktivity
Další případné poznámky:
Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Chomutov
Adresa: Na Příkopech 895/19, Chomutov

CÍL 02 - OPATŘENÍ 02.03 - AKTIVITA 02.03.03
CÍL - 02

Zvyšovat kvalitu třídního klimatu

Charakteristika cíle

Cíl je zaměřený na obtíže, s kterými se žáci setkávají při
přechodu na druhý stupeň. Tato situace vyvíjí na žáka určitý
tlak, s kterým by mohl mít problémy se vyrovnat. Hrozí
patologické chování (např. zvýšená agrese vůči spolužákům,
ale i záškoláctví, úzkostné stavy z pocitu neschopnosti
zvládnout požadované množství učiva apod.). Cílem je
přechod žákům co nejvíce usnadnit zejména v souvislosti s
vytvářením příjemného klimatu a atmosféry ve třídě.

OPATŘENÍ - 02.03

Posílení pozitivního klimatu v šestých třídách vhodnou
formou intervence pod vedením školního speciálního
pedagoga

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Opatření cílí zejména na primární prevenci. Intervence by
měla být v dikci zkušeného odborníka, který má rovněž čas
a prostor intervenci připravit („ušít na míru“) a následně ji
vyhodnotit. Součástí opatření je rovněž zjišťování míry
efektivity provedené intervence odborným způsobem a
sdílení výsledků intervence mezi pedagogickými
pracovníky.

AKTIVITA – 02.03.03
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Aplikace vhodných technik intervence (např. dotazník,
výtvarné techniky apod.)

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Třídní učitel a školní speciální pedagog, třída.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Září 2016.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Dle závislosti vybrané techniky intervence.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Zlepšení vztahů ve třídě na základě opětovné diagnostiky
(viz opatření 02.02).

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci Třídní učitel.
a výstupy aktivity
Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Chomutov
Adresa: Na Příkopech 895/19, Chomutov

CÍL 02 - OPATŘENÍ 02.03 - AKTIVITA 02.03.04
CÍL - 02

Zvyšovat kvalitu třídního klimatu

Charakteristika cíle

Cíl je zaměřený na obtíže, s kterými se žáci setkávají při
přechodu na druhý stupeň. Tato situace vyvíjí na žáka určitý
tlak, s kterým by mohl mít problémy se vyrovnat. Hrozí
patologické chování (např. zvýšená agrese vůči spolužákům,
ale i záškoláctví, úzkostné stavy z pocitu neschopnosti
zvládnout požadované množství učiva apod.). Cílem je
přechod žákům co nejvíce usnadnit zejména v souvislosti s
vytvářením příjemného klimatu a atmosféry ve třídě.

OPATŘENÍ - 02.03

Posílení pozitivního klimatu v šestých třídách vhodnou
formou intervence pod vedením školního speciálního
pedagoga

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Opatření cílí zejména na primární prevenci. Intervence by
měla být v dikci zkušeného odborníka, který má rovněž čas a
prostor intervenci připravit („ušít na míru“) a následně ji
vyhodnotit. Součástí opatření je rovněž zjišťování míry
efektivity provedené intervence odborným způsobem a
sdílení výsledků intervence mezi pedagogickými pracovníky.

AKTIVITA – 02.03.04
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Opakovaná diagnostika

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Oprávněný učitel /učitelé, kteří mají oprávnění k zadávání
průzkumů/ a třídní učitel.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Červen 2017.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Dle charakteru diagnostiky.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Výstupy z opakované diagnostiky.

EVALUACE/KONTROLA Konkretizace
Oprávněný učitel /učitelé, kteří mají oprávnění k zadávání
osoby kontrolující realizaci a výstupy
průzkumů/ a třídní učitel.
aktivity
Další případné poznámky:

Nejsou.

CÍL 03 - Projekt „Kočička Školička“ - Spolupráce s mateřskými školami a přípravnými
třídami (včetně těch při organizaci „Člověk v tísni“)
Charakteristika cíle
Cíl odkazuje na komplexně pojatý projekt, jehož cílem je odbourávání strachu ze školy (odklon od
pojetí „nepřátelské“ instituce – příklon k pojetí „přátelská“ instituce). Cílovou skupinou jsou
v tomto případě žáci MŠ. Chceme-li školu pro všechny, je nezbytně nutné určitým způsobem
systematicky pěstovat již u žáků mateřské školy určité návyky a hodnoty: škola není objekt, kterého
bych se měl/a bát; škola není prostředí, ve kterém se budu cítit špatně; škola není nepřátelské
prostředí; škola je naopak příjemné prostředí, ve kterém mohu sdílet své názory, přesvědčení,
zkušenosti, radosti i strasti; škola je místem, kde mi pomohou, když budu potřebovat; škola je
prostředí, ve kterém naleznu důvěrníky ať už mezi spolužáky, tak i mezi pracovníky školy; škola je
prostředí, kde se mohu otevřeně projevovat, kde mě nebudou soudit, nýbrž ukazovat cesty; škola je
přátelským prostředím. Abychom mohly tuto vztahově-postojovou rovinu rozvíjet, musíme hledat
vhodný prostředek. Tím je v tomto kontextu komplexní projektový plán, který je tvořen soustavou
aktivit žáků MŠ a PT zejména realizovaných v prostorách školy. Projekt posiluje vědomí
rovnocennosti a partnerského vztahu mezi školou a žákem. Cílem je rovněž formovat pozitivní sebe
obraz žáka a víru ve vlastní kompetence.

OPATŘENÍ 03.01 - Odstraňování strachu z neznámého. Příprava na zápis do 1. tříd
Charakteristika opatření
Opatření si klade za cíl snížit riziko strachu spojeného s přechodem z MŠ a PT do 1. třídy, které děti
vnímají velmi citlivě. Jedná se pro dítě zajisté o zátěžovou situaci. Dítě v důsledku různých (i
protichůdných) informací si může školu představovat jako určité „nepřátelské“ prostředí („tam tě
naučí se správně chovat“; „ve škole si už nebudete hrát“). Opatřením sledujeme nejen snižování
strachu ze školy (jejíž představa se vlivem např. různého strašení mohla konstituovat do negativní
podoby), ale rovněž snižování strachu z neznámého v obecné rovině (strach pramenící z pouhé
neznalosti). Opatřením rovněž sledujeme zvýšení spolupráce s rodiči na základě pozitivní zpětné
vazby ze strany samotných dětí, přípravě celého projektu apod.

OPATŘENÍ 03.02 - Výstava výtvarných prací žáků MŠ a PT – Zpětná vazba od dětí
z MŠ a PT
Charakteristika opatření
Aby dopad opatření 3.1 nezůstal ve „vzduchoprázdnu“, je zcela nezbytné přistoupit určitou cestou
k reflexi. Vzhledem k věkové skupině žáků nám přijde adekvátní zpětná vazba v podobě
výtvarného ztvárnění pocitů a dojmů z návštěvy školy. Opatření má v dětech zpevňovat nabyté

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

zkušenosti a pozitivní zpětné zážitky spjaté s návštěvou školy. Opatření rovněž sleduje zvýšení
dětského sebevědomí a víru ve vlastní kompetence („můj produkt byl vystaven přímo ve škole!“).
Vlastní výstava má v dětech fixovat, že škola vnímá své klienty (žáky) jako rovnocenné partnery, a
že škole nejsou její klienti lhostejní (rovnocenný a partnerský vztah).

OPATŘENÍ 03.03 - Projekt Mikuláš v MŠ a PT – návštěva žáků školy v MŠ a PT
Charakteristika opatření
V souvislosti s opatřením 3.1. Jedná se o další kontinuální navázání spolupráce, aby děti MŠ a PT
nevnímaly jednu návštěvu ve škole jako jakousi raritu, ojedinělost (posílení vazeb vztahu dítě škola). Opatření posiluje vědomí rovnocennosti ve vztahu žák – škola (partnerství). Děti z MŠ a PT
by neměly vnímat sami sebe jako podřadné („my musíme k vám“), ale jako rovnocenného partnera
(škole „stojí za to“, aby „přišla“ ona za nimi). Opatření posiluje sebevědomí a pozitivní sebe obraz
dětí a upevňuje kontinuitu tvořeného pozitivního vztahu škola – dítě.

OPATŘENÍ

03.04

-

Propagace
činnosti
a v regionálním tisku

školy

na

webových

stránkách

Charakteristika opatření
Opatření slouží určitým způsobem jako propagace školy. Jedná se však zároveň o opatření, které
svým dopadem překračuje pouhý koncept „reklamy“ naší školy. Podobné akce vnímáme za důležité
v tom smyslu, aby se u veřejnosti zkvalitnil vztah a názor na školy jako výchovně vzdělávací
instituce (že se nejedná o instituci samu pro sebe, která má svébytný „život, kulturu a pravidla“ –
škola se otevírá, není institucí sama pro sebe). Posílení otevřenosti a komunikační platformy ve
směru škola – veřejnost je nezbytnou součástí moderní proinkluzivně nastavené školy i z toho
důvodu, že značná část rodičovské veřejnosti se staví ke škole stále neutrálně až negativně. Je
nezbytné tyto obrazy žádaným směrem modifikovat, upravovat a aktivně se podílet na jejich
přebudování (názory na školu se sami od sebe nezmění).

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

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Chomutov
Adresa: Na Příkopech 895/19, Chomutov

CÍL 03 - OPATŘENÍ 03.01 - AKTIVITA 03.01.01

CÍL - 03

Projekt „Kočička Školička“ - Spolupráce s
mateřskými školami a přípravnými třídami (včetně
těch při organizaci „Člověk v tísni“)

Charakteristika cíle

Cíl odkazuje na komplexně pojatý projekt, jehož cílem je
odbourávání strachu ze školy (odklon od pojetí
„nepřátelské“ instituce – příklon k pojetí „přátelská“
instituce). Chceme-li školu pro všechny, je nezbytně nutné
určitým způsobem systematicky pěstovat již u žáků
mateřské školy určité návyky a hodnoty: škola je přátelským
prostředím. Projekt posiluje vědomí rovnocennosti a
partnerského vztahu mezi školou a žákem.

OPATŘENÍ - 03.01

Odstraňování strachu z neznámého. Příprava na zápis
do 1. tříd

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Opatření si klade za cíl snížit riziko strachu spojeného s
přechodem z MŠ a PT do 1. třídy, které děti vnímají velmi
citlivě. Jedná se pro dítě zajisté o zátěžovou situaci.
Opatřením sledujeme nejen snižování strachu ze školy, ale
rovněž snižování strachu z neznámého v obecné rovině
(strach pramenící z pouhé neznalosti).

AKTIVITA – 03.01.01
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Tvorba programu pro MŠ a PT.

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Zástupce ředitele.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Září 2015.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Nejsou.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Sestavení programu pro MŠ a PT (výstup v podobě
vytištěného dokumentu).

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci Zástupce ředitele.
a výstupy aktivity
Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Chomutov
Adresa: Na Příkopech 895/19, Chomutov

CÍL 03 - OPATŘENÍ 03.01 - AKTIVITA 03.01.02

CÍL - 03

Projekt „Kočička Školička“ - Spolupráce s
mateřskými školami a přípravnými třídami (včetně
těch při organizaci „Člověk v tísni“)

Charakteristika cíle

Cíl odkazuje na komplexně pojatý projekt, jehož cílem je
odbourávání strachu ze školy (odklon od pojetí „nepřátelské“
instituce – příklon k pojetí „přátelská“ instituce). Chceme-li
školu pro všechny, je nezbytně nutné určitým způsobem
systematicky pěstovat již u žáků mateřské školy určité
návyky a hodnoty: škola je přátelským prostředím. Projekt
posiluje vědomí rovnocennosti a partnerského vztahu mezi
školou a žákem.

OPATŘENÍ - 03.01

Odstraňování strachu z neznámého. Příprava na zápis do
1. tříd

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Opatření si klade za cíl snížit riziko strachu spojeného s
přechodem z MŠ a PT do 1. třídy, které děti vnímají velmi
citlivě. Jedná se pro dítě zajisté o zátěžovou situaci.
Opatřením sledujeme nejen snižování strachu ze školy, ale
rovněž snižování strachu z neznámého v obecné rovině
(strach pramenící z pouhé neznalosti).

AKTIVITA – 03.01.02
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Setkání s učiteli zapojenými do programu /učitelé TV,
učitelé IF, třídní učitelé prvních ročníků/

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Učitelé TV, IF, třídní učitelé prvních ročníků a zástupce
ředitele.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Září 2015.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Nejsou.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Časová nabídka jednotlivých aktivit pro MŠ a PT.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
a výstupy aktivity

Zástupce ředitele.

Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Chomutov
Adresa: Na Příkopech 895/19, Chomutov

CÍL 03 - OPATŘENÍ 03.01 - AKTIVITA 03.01.03

CÍL - 03

Projekt „Kočička Školička“ - Spolupráce s
mateřskými školami a přípravnými třídami (včetně
těch při organizaci „Člověk v tísni“)

Charakteristika cíle

Cíl odkazuje na komplexně pojatý projekt, jehož cílem je
odbourávání strachu ze školy (odklon od pojetí
„nepřátelské“ instituce – příklon k pojetí „přátelská“
instituce). Chceme-li školu pro všechny, je nezbytně nutné
určitým způsobem systematicky pěstovat již u žáků mateřské
školy určité návyky a hodnoty: škola je přátelským
prostředím. Projekt posiluje vědomí rovnocennosti a
partnerského vztahu mezi školou a žákem.

OPATŘENÍ - 03.01

Odstraňování strachu z neznámého. Příprava na zápis
do 1. tříd

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Opatření si klade za cíl snížit riziko strachu spojeného s
přechodem z MŠ a PT do 1. třídy, které děti vnímají velmi
citlivě. Jedná se pro dítě zajisté o zátěžovou situaci.
Opatřením sledujeme nejen snižování strachu ze školy, ale
rovněž snižování strachu z neznámého v obecné rovině
(strach pramenící z pouhé neznalosti).

AKTIVITA – 03.01.03
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Oslovení MŠ a PT s nabídkou

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Asistentka ředitele – telefonicky, zástupce ředitele –
elektronicky a písemně.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Září 2015.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Dle způsobu a formy komunikačního sdělení.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Dopis do MŠ (popr. plakát s nabídkou aktivit a časovým
harmonogramem).

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci Zástupce ředitele.
a výstupy aktivity
Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Chomutov
Adresa: Na Příkopech 895/19, Chomutov

CÍL 03 - OPATŘENÍ 03.01 - AKTIVITA 03.01.04

CÍL - 03

Projekt „Kočička Školička“ - Spolupráce s
mateřskými školami a přípravnými třídami (včetně
těch při organizaci „Člověk v tísni“)

Charakteristika cíle

Cíl odkazuje na komplexně pojatý projekt, jehož cílem je
odbourávání strachu ze školy (odklon od pojetí
„nepřátelské“ instituce – příklon k pojetí „přátelská“
instituce). Chceme-li školu pro všechny, je nezbytně nutné
určitým způsobem systematicky pěstovat již u žáků
mateřské školy určité návyky a hodnoty: škola je přátelským
prostředím. Projekt posiluje vědomí rovnocennosti a
partnerského vztahu mezi školou a žákem.

OPATŘENÍ - 03.01

Odstraňování strachu z neznámého. Příprava na zápis
do 1. tříd

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Opatření si klade za cíl snížit riziko strachu spojeného s
přechodem z MŠ a PT do 1. třídy, které děti vnímají velmi
citlivě. Jedná se pro dítě zajisté o zátěžovou situaci.
Opatřením sledujeme nejen snižování strachu ze školy, ale
rovněž snižování strachu z neznámého v obecné rovině
(strach pramenící z pouhé neznalosti).

AKTIVITA – 03.01.04
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Evidence termínu, ve kterých přijdou MŠ a PT do školy

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Asistentka ředitele.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Září 2015.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Nejsou.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Časový harmonogram návštěv MŠ a PT.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci Asistentka ředitele.
a výstupy aktivity
Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Chomutov
Adresa: Na Příkopech 895/19, Chomutov

CÍL 03 - OPATŘENÍ 03.01 - AKTIVITA 03.01.05

CÍL - 03

Charakteristika cíle

Projekt „Kočička Školička“ - Spolupráce s
mateřskými školami a přípravnými třídami (včetně
těch při organizaci „Člověk v tísni“)
Cíl odkazuje na komplexně pojatý projekt, jehož cílem je
odbourávání strachu ze školy (odklon od pojetí
„nepřátelské“ instituce – příklon k pojetí „přátelská“
instituce). Chceme-li školu pro všechny, je nezbytně nutné
určitým způsobem systematicky pěstovat již u žáků mateřské
školy určité návyky a hodnoty: škola je přátelským
prostředím. Projekt posiluje vědomí rovnocennosti a
partnerského vztahu mezi školou a žákem.
Cíl odkazuje na komplexně pojatý projekt, jehož cílem je
odbourávání strachu ze školy (odklon od pojetí

OPATŘENÍ - 03.01

Odstraňování strachu z neznámého. Příprava na zápis
do 1. tříd

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Opatření si klade za cíl snížit riziko strachu spojeného s
přechodem z MŠ a PT do 1. třídy, které děti vnímají velmi
citlivě. Jedná se pro dítě zajisté o zátěžovou situaci.
Opatřením sledujeme nejen snižování strachu ze školy, ale
rovněž snižování strachu z neznámého v obecné rovině
(strach pramenící z pouhé neznalosti).

AKTIVITA – 03.01.05
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Seznámení žáků školy s programem

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Učitelé předmětů TV, IF, třídních učitelů v prvních
ročnících a vedoucí fotografického kroužku.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Září 2015.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Nejsou.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Seznam žáků školy, kteří se budou na akci podílet. Zápis.

EVALUACE/KONTROLA
Učitelé předmětů TV, IF, třídních učitelů v prvních
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
ročnících a vedoucí fotografického kroužku.
a výstupy aktivity
Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Chomutov
Adresa: Na Příkopech 895/19, Chomutov

CÍL 03 - OPATŘENÍ 03.01 - AKTIVITA 03.01.06

CÍL - 03

Projekt „Kočička Školička“ - Spolupráce s
mateřskými školami a přípravnými třídami (včetně
těch při organizaci „Člověk v tísni“)

Charakteristika cíle

Cíl odkazuje na komplexně pojatý projekt, jehož cílem je
odbourávání strachu ze školy (odklon od pojetí
„nepřátelské“ instituce – příklon k pojetí „přátelská“
instituce). Chceme-li školu pro všechny, je nezbytně nutné
určitým způsobem systematicky pěstovat již u žáků
mateřské školy určité návyky a hodnoty: škola je přátelským
prostředím. Projekt posiluje vědomí rovnocennosti a
partnerského vztahu mezi školou a žákem.

OPATŘENÍ - 03.01

Odstraňování strachu z neznámého. Příprava na zápis
do 1. tříd

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Opatření si klade za cíl snížit riziko strachu spojeného s
přechodem z MŠ a PT do 1. třídy, které děti vnímají velmi
citlivě. Jedná se pro dítě zajisté o zátěžovou situaci.
Opatřením sledujeme nejen snižování strachu ze školy, ale
rovněž snižování strachu z neznámého v obecné rovině
(strach pramenící z pouhé neznalosti).

AKTIVITA – 03.01.06
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Realizace návštěv – Aktivity v tělocvičně

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Učitelé TV společně s žáky, žáci fotografického kroužku.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Říjen 2015.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Nejsou.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Fotodokumentace – umístění na webové stránky školy.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci Učitelé TV a IF.
a výstupy aktivity
Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Chomutov
Adresa: Na Příkopech 895/19, Chomutov

CÍL 3 - OPATŘENÍ 03.01 - AKTIVITA 03.01.07

CÍL - 3

Projekt „Kočička Školička“ - Spolupráce s
mateřskými školami a přípravnými třídami (včetně
těch při organizaci „Člověk v tísni“)

Charakteristika cíle

Cíl odkazuje na komplexně pojatý projekt, jehož cílem je
odbourávání strachu ze školy (odklon od pojetí „nepřátelské“
instituce – příklon k pojetí „přátelská“ instituce). Chceme-li
školu pro všechny, je nezbytně nutné určitým způsobem
systematicky pěstovat již u žáků mateřské školy určité
návyky a hodnoty: škola je přátelským prostředím. Projekt
posiluje vědomí rovnocennosti a partnerského vztahu mezi
školou a žákem.

OPATŘENÍ - 03.01

Odstraňování strachu z neznámého. Příprava na zápis
do 1. tříd

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Opatření si klade za cíl snížit riziko strachu spojeného s
přechodem z MŠ a PT do 1. třídy, které děti vnímají velmi
citlivě. Jedná se pro dítě zajisté o zátěžovou situaci.
Opatřením sledujeme nejen snižování strachu ze školy, ale
rovněž snižování strachu z neznámého v obecné rovině
(strach pramenící z pouhé neznalosti).

AKTIVITA – 03.01.07
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Realizace návštěv – Návštěvy v prvních třídách

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Učitelé prvních ročníků společně se svými žáky, žáci
fotografického kroužku.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Listopad 2015.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Nejsou.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Fotodokumentace – umístění na webové stránky školy.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
a výstupy aktivity

Učitelé 1. tříd a IF.

Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Chomutov
Adresa: Na Příkopech 895/19, Chomutov

CÍL 03 - OPATŘENÍ 03.01 - AKTIVITA 03.01.08

CÍL - 03

Projekt „Kočička Školička“ - Spolupráce s
mateřskými školami a přípravnými třídami (včetně
těch při organizaci „Člověk v tísni“)

Charakteristika cíle

Cíl odkazuje na komplexně pojatý projekt, jehož cílem je
odbourávání strachu ze školy (odklon od pojetí „nepřátelské“
instituce – příklon k pojetí „přátelská“ instituce). Chceme-li
školu pro všechny, je nezbytně nutné určitým způsobem
systematicky pěstovat již u žáků mateřské školy určité
návyky a hodnoty: škola je přátelským prostředím. Projekt
posiluje vědomí rovnocennosti a partnerského vztahu mezi
školou a žákem.

OPATŘENÍ - 03.01

Odstraňování strachu z neznámého. Příprava na zápis
do 1. tříd

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Opatření si klade za cíl snížit riziko strachu spojeného s
přechodem z MŠ a PT do 1. třídy, které děti vnímají velmi
citlivě. Jedná se pro dítě zajisté o zátěžovou situaci.
Opatřením sledujeme nejen snižování strachu ze školy, ale
rovněž snižování strachu z neznámého v obecné rovině
(strach pramenící z pouhé neznalosti).

AKTIVITA – 03.01.08
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Realizace návštěv – Práce s počítači

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Učitelé IF společně se svými žáky.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Prosinec 2015.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Nejsou.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Fotodokumentace – umístění na webové stránky školy.

EVALUACE/KONTROLA Konkretizace
Učitelé IF.
osoby kontrolující realizaci a výstupy
aktivity
Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Chomutov
Adresa: Na Příkopech 895/19, Chomutov

CÍL 03 - OPATŘENÍ 03.02 - AKTIVITA 03.02.01

CÍL - 03

Projekt „Kočička Školička“ - Spolupráce s
mateřskými školami a přípravnými třídami (včetně
těch při organizaci „Člověk v tísni“)

Charakteristika cíle

Cíl odkazuje na komplexně pojatý projekt, jehoţ cílem je
odbourávání strachu ze školy (odklon od pojetí
„nepřátelské“ instituce – příklon k pojetí „přátelská“
instituce). Chceme-li školu pro všechny, je nezbytně nutné
určitým způsobem systematicky pěstovat jiţ u ţáků mateřské
školy určité návyky a hodnoty: škola je přátelským
prostředím. Projekt posiluje vědomí rovnocennosti a
partnerského vztahu mezi školou a ţákem.

OPATŘENÍ - 03.02

Výstava výtvarných prací žáků MŠ a PT – Zpětná vazba
od dětí z MŠ a PT

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Opatření má v dětech zpevňovat nabyté zkušenosti a
pozitivní zpětné záţitky spjaté s návštěvou školy. Opatření
rovněţ sleduje zvýšení dětského sebevědomí a víru ve
vlastní kompetence.

AKTIVITA – 03.02.01
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Výtvarné zpracování na téma „Co se mi ve škole líbilo“

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Ţáci a učitelé z MŠ a PT.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Říjen-prosinec 2015.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Nejsou.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Výtvarné práce ţáků MŠ a PT.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci Učitelé z MŠ a PT.
a výstupy aktivity
Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Chomutov
Adresa: Na Příkopech 895/19, Chomutov

CÍL 03 - OPATŘENÍ 03.02 - AKTIVITA 03.02.02

CÍL - 03

Projekt „Kočička Školička“ - Spolupráce s
mateřskými školami a přípravnými třídami (včetně
těch při organizaci „Člověk v tísni“)

Charakteristika cíle

Cíl odkazuje na komplexně pojatý projekt, jehož cílem je
odbourávání strachu ze školy (odklon od pojetí
„nepřátelské“ instituce – příklon k pojetí „přátelská“
instituce). Chceme-li školu pro všechny, je nezbytně nutné
určitým způsobem systematicky pěstovat již u žáků mateřské
školy určité návyky a hodnoty: škola je přátelským
prostředím. Projekt posiluje vědomí rovnocennosti a
partnerského vztahu mezi školou a žákem.

OPATŘENÍ - 03.02

Výstava výtvarných prací žáků MŠ a PT – Zpětná vazba
od dětí z MŠ a PT

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Opatření má v dětech zpevňovat nabyté zkušenosti a
pozitivní zpětné zážitky spjaté s návštěvou školy. Opatření
rovněž sleduje zvýšení dětského sebevědomí a víru ve
vlastní kompetence.

AKTIVITA – 03.02.02
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Umístění výtvarných prací žáků MŠ a PT v prostorách
naší školy

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Učitelé 1. stupně.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Leden-únor 2016.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Nejsou.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Výstava prací.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
a výstupy aktivity

Učitelé 1. stupně.

Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Chomutov
Adresa: Na Příkopech 895/19, Chomutov

CÍL 03 - OPATŘENÍ 03.02 - AKTIVITA 03.02.03

CÍL - 03

Projekt „Kočička Školička“ - Spolupráce s
mateřskými školami a přípravnými třídami (včetně
těch při organizaci „Člověk v tísni“)

Charakteristika cíle

Cíl odkazuje na komplexně pojatý projekt, jehož cílem je
odbourávání strachu ze školy (odklon od pojetí
„nepřátelské“ instituce – příklon k pojetí „přátelská“
instituce). Chceme-li školu pro všechny, je nezbytně nutné
určitým způsobem systematicky pěstovat již u žáků mateřské
školy určité návyky a hodnoty: škola je přátelským
prostředím. Projekt posiluje vědomí rovnocennosti a
partnerského vztahu mezi školou a žákem.

OPATŘENÍ - 03.02

Výstava výtvarných prací žáků MŠ a PT – Zpětná vazba
od dětí z MŠ a PT

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Opatření má v dětech zpevňovat nabyté zkušenosti a
pozitivní zpětné zážitky spjaté s návštěvou školy. Opatření
rovněž sleduje zvýšení dětského sebevědomí a víru ve
vlastní kompetence.

AKTIVITA – 03.02.03
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Zhodnocení akce a poděkování zapojeným subjektům
(pedagogové MŠ a PT, zapojení žáci).

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Zástupce ředitele.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

V návaznosti na aktivitu 3.2.2.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Nejsou.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Výstava prací.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci Zástupce ředitele.
a výstupy aktivity
Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Chomutov
Adresa: Na Příkopech 895/19, Chomutov

CÍL 03 - OPATŘENÍ 03.03 - AKTIVITA 03.03.01

CÍL - 03

Projekt „Kočička Školička“ - Spolupráce s
mateřskými školami a přípravnými třídami (včetně
těch při organizaci „Člověk v tísni“)

Charakteristika cíle

Cíl odkazuje na komplexně pojatý projekt, jehož cílem je
odbourávání strachu ze školy (odklon od pojetí
„nepřátelské“ instituce – příklon k pojetí „přátelská“
instituce). Chceme-li školu pro všechny, je nezbytně nutné
určitým způsobem systematicky pěstovat již u žáků mateřské
školy určité návyky a hodnoty: škola je přátelským
prostředím. Projekt posiluje vědomí rovnocennosti a
partnerského vztahu mezi školou a žákem.

OPATŘENÍ - 03.03

Projekt Mikuláš v MŠ a PT– návštěva žáků školy v MŠ a
PT

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

V souvislosti s opatřením 3.1. Jedná se o další kontinuální
navázání spolupráce, aby děti MŠ a PT nevnímaly jednu
návštěvu ve škole jako jakousi raritu, ojedinělost (posílení
vazeb vztahu dítě - škola). Opatření posiluje vědomí
rovnocennosti ve vztahu žák – škola (partnerství). Opatření
posiluje sebevědomí a pozitivní sebe obraz dětí a upevňuje
kontinuitu tvořeného pozitivního vztahu škola – dítě.

AKTIVITA – 03.03.01
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Setkání realizačního týmu /třídní učitelé 9. ročníků se
svými třídami/

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Zástupce ředitele, třídní učitelé, žáci 9. tříd.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

23.- 27.11. 2015.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Nejsou.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Návštěva Mikuláše v MŠ a PT.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci Třídní učitelé 9. ročníků.
a výstupy aktivity
Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Chomutov
Adresa: Na Příkopech 895/19, Chomutov

CÍL 03 - OPATŘENÍ 03.03 - AKTIVITA 03.03.02

CÍL - 03

Projekt „Kočička Školička“ - Spolupráce s
mateřskými školami a přípravnými třídami (včetně
těch při organizaci „Člověk v tísni“)

Charakteristika cíle

Cíl odkazuje na komplexně pojatý projekt, jehoţ cílem je
odbourávání strachu ze školy (odklon od pojetí
„nepřátelské“ instituce – příklon k pojetí „přátelská“
instituce). Chceme-li školu pro všechny, je nezbytně nutné
určitým způsobem systematicky pěstovat jiţ u ţáků
mateřské školy určité návyky a hodnoty: škola je přátelským
prostředím. Projekt posiluje vědomí rovnocennosti a
partnerského vztahu mezi školou a ţákem.

OPATŘENÍ - 03.03

Projekt Mikuláš v MŠ a PT– návštěva žáků školy v MŠ
a PT

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

V souvislosti s opatřením 3.1. Jedná se o další kontinuální
navázání spolupráce, aby děti MŠ a PT nevnímaly jednu
návštěvu ve škole jako jakousi raritu, ojedinělost (posílení
vazeb vztahu dítě - škola). Opatření posiluje vědomí
rovnocennosti ve vztahu ţák – škola (partnerství). Opatření
posiluje sebevědomí a pozitivní sebe obraz dětí a upevňuje
kontinuitu tvořeného pozitivního vztahu škola – dítě.

AKTIVITA – 03.03.02
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Sestavení programu, rozdělení rolí

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Ţáci 9. ročníků, třídní učitelé.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

30. 11. - 3.12. 2015.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyţaduje specifické zdroje či vybavení.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Program pro MŠ a PT.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci Třídní učitelé 9. ročníků.
a výstupy aktivity
Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Chomutov
Adresa: Na Příkopech 895/19, Chomutov

CÍL 03 - OPATŘENÍ 03.03 - AKTIVITA 03.03.03

CÍL - 03

Projekt „Kočička Školička“ - Spolupráce s
mateřskými školami a přípravnými třídami (včetně
těch při organizaci „Člověk v tísni“)

Charakteristika cíle

Cíl odkazuje na komplexně pojatý projekt, jehoţ cílem je
odbourávání strachu ze školy (odklon od pojetí
„nepřátelské“ instituce – příklon k pojetí „přátelská“
instituce). Chceme-li školu pro všechny, je nezbytně nutné
určitým způsobem systematicky pěstovat jiţ u ţáků
mateřské školy určité návyky a hodnoty: škola je přátelským
prostředím. Projekt posiluje vědomí rovnocennosti a
partnerského vztahu mezi školou a ţákem.

OPATŘENÍ - 03.03

Projekt Mikuláš v MŠ a PT– návštěva žáků školy v MŠ
a PT

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

V souvislosti s opatřením 3.1. Jedná se o další kontinuální
navázání spolupráce, aby děti MŠ a PT nevnímaly jednu
návštěvu ve škole jako jakousi raritu, ojedinělost (posílení
vazeb vztahu dítě - škola). Opatření posiluje vědomí
rovnocennosti ve vztahu ţák – škola (partnerství). Opatření
posiluje sebevědomí a pozitivní sebe obraz dětí a upevňuje
kontinuitu tvořeného pozitivního vztahu škola – dítě.

AKTIVITA – 03.03.03
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Návštěva Mikuláše v MŠ a PT

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Ţáci 9. ročníků, třídní učitelé.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Prosinec 2015.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Nejsou.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Vystoupení ţáků 9. ročníků s programem v MŠ a PT.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci Třídní učitelé 9. ročníků.
a výstupy aktivity
Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Chomutov
Adresa: Na Příkopech 895/19, Chomutov

CÍL 03 - OPATŘENÍ 03.03 - AKTIVITA 03.03.04

CÍL - 03

Projekt „Kočička Školička“ - Spolupráce s
mateřskými školami a přípravnými třídami (včetně
těch při organizaci „Člověk v tísni“)

Charakteristika cíle

Cíl odkazuje na komplexně pojatý projekt, jehoţ cílem je
odbourávání strachu ze školy (odklon od pojetí
„nepřátelské“ instituce – příklon k pojetí „přátelská“
instituce). Chceme-li školu pro všechny, je nezbytně nutné
určitým způsobem systematicky pěstovat jiţ u ţáků
mateřské školy určité návyky a hodnoty: škola je přátelským
prostředím. Projekt posiluje vědomí rovnocennosti a
partnerského vztahu mezi školou a ţákem.

OPATŘENÍ - 03.03

Projekt Mikuláš v MŠ a PT– návštěva žáků školy v MŠ a
PT

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

V souvislosti s opatřením 3.1. Jedná se o další kontinuální
navázání spolupráce, aby děti MŠ a PT nevnímaly jednu
návštěvu ve škole jako jakousi raritu, ojedinělost (posílení
vazeb vztahu dítě - škola). Opatření posiluje vědomí
rovnocennosti ve vztahu ţák – škola (partnerství). Opatření
posiluje sebevědomí a pozitivní sebe obraz dětí a upevňuje
kontinuitu tvořeného pozitivního vztahu škola – dítě.

AKTIVITA – 03.03.04
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Dokumentace a zveřejnění článku na webové stránky
školy

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Ţáci 9. ročníků.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Prosinec 2015.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Nejsou.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Článek ţáků na webových stránkách školy.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci Třídní učitelé 9. ročníků.
a výstupy aktivity
Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Chomutov
Adresa: Na Příkopech 895/19, Chomutov

CÍL 03 - OPATŘENÍ 03.04- AKTIVITA 03.04.01

CÍL - 03

Projekt „Kočička Školička“ - Spolupráce s
mateřskými školami a přípravnými třídami (včetně
těch při organizaci „Člověk v tísni“)

Charakteristika cíle

Cíl odkazuje na komplexně pojatý projekt, jehož cílem je
odbourávání strachu ze školy (odklon od pojetí
„nepřátelské“ instituce – příklon k pojetí „přátelská“
instituce). Chceme-li školu pro všechny, je nezbytně nutné
určitým způsobem systematicky pěstovat již u žáků
mateřské školy určité návyky a hodnoty: škola je přátelským
prostředím. Projekt posiluje vědomí rovnocennosti a
partnerského vztahu mezi školou a žákem.

OPATŘENÍ - 03.04

Propagace činnosti školy na webových stránkách a v
regionálním tisku

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Opatření slouží určitým způsobem jako propagace školy,
avšak svým dopadem překračuje pouze koncept „reklamy“
naší školy. Podobné akce vnímáme za důležité v tom
smyslu, aby se u veřejnosti zkvalitnil vztah a názor na školy
jako výchovně vzdělávací instituce. Posílení otevřenosti a
komunikační platformy ve směru škola – veřejnost je
nezbytnou součástí moderní proinkluzivně nastavené školy.

AKTIVITA – 03.04.01
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Sepsání článku

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Zástupce ředitele a příslušní přispěvatelé.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

4.-8. ledna 2016.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Nejsou.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Články na webových stránkách školy.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci Zástupce ředitele.
a výstupy aktivity
Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Chomutov
Adresa: Na Příkopech 895/19, Chomutov

CÍL 03 - OPATŘENÍ 03.04 - AKTIVITA 03.04.02

CÍL - 03

Projekt „Kočička Školička“ - Spolupráce s
mateřskými školami a přípravnými třídami (včetně
těch při organizaci „Člověk v tísni“)

Charakteristika cíle

Cíl odkazuje na komplexně pojatý projekt, jehož cílem je
odbourávání strachu ze školy (odklon od pojetí
„nepřátelské“ instituce – příklon k pojetí „přátelská“
instituce). Chceme-li školu pro všechny, je nezbytně nutné
určitým způsobem systematicky pěstovat již u žáků mateřské
školy určité návyky a hodnoty: škola je přátelským
prostředím. Projekt posiluje vědomí rovnocennosti a
partnerského vztahu mezi školou a žákem.

OPATŘENÍ - 03.04

Propagace činnosti školy na webových stránkách a v
regionálním tisku

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Opatření slouží určitým způsobem jako propagace školy,
avšak svým dopadem překračuje pouze koncept „reklamy“
naší školy. Podobné akce vnímáme za důležité v tom
smyslu, aby se u veřejnosti zkvalitnil vztah a názor na školy
jako výchovně vzdělávací instituce. Posílení otevřenosti a
komunikační platformy ve směru škola – veřejnost je
nezbytnou součástí moderní proinkluzivně nastavené školy.

AKTIVITA – 03.04.02
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Uveřejnění článku na webové stránky školy

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Učitelé IF.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

11. - 15.1.2015.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Nejsou.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Článek na webových stránkách školy.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci Učitelé IF.
a výstupy aktivity
Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Chomutov
Adresa: Na Příkopech 895/19, Chomutov

CÍL 03 - OPATŘENÍ 03.04 - AKTIVITA 03.04.03

CÍL - 03

Projekt „Kočička Školička“ - Spolupráce s
mateřskými školami a přípravnými třídami (včetně
těch při organizaci „Člověk v tísni“)

Charakteristika cíle

Cíl odkazuje na komplexně pojatý projekt, jehož cílem je
odbourávání strachu ze školy (odklon od pojetí
„nepřátelské“ instituce – příklon k pojetí „přátelská“
instituce). Chceme-li školu pro všechny, je nezbytně nutné
určitým způsobem systematicky pěstovat již u žáků
mateřské školy určité návyky a hodnoty: škola je přátelským
prostředím. Projekt posiluje vědomí rovnocennosti a
partnerského vztahu mezi školou a žákem.

OPATŘENÍ - 03.04

Propagace činnosti školy na webových stránkách a v
regionálním tisku

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Opatření slouží určitým způsobem jako propagace školy,
avšak svým dopadem překračuje pouze koncept „reklamy“
naší školy. Podobné akce vnímáme za důležité v tom
smyslu, aby se u veřejnosti zkvalitnil vztah a názor na školy
jako výchovně vzdělávací instituce. Posílení otevřenosti a
komunikační platformy ve směru škola – veřejnost je
nezbytnou součástí moderní proinkluzivně nastavené školy.

AKTIVITA – 03.04.03
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Zaslání článku do regionálního tisku

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Zástupce ředitele.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

11. - 15.1.2015.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Nejsou.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Zveřejnění článku v regionálním tisku.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci Zástupce ředitele.
a výstupy aktivity
Další případné poznámky:

Nejsou.

CÍL 04 - Zažívat pocit úspěšnosti a sounáležitosti
Charakteristika cíle
Cíl směřuje k zažití úspěchu a sounáležitosti v kolektivu i pro žáky, kteří nejsou vždy úspěšní ve
školní lavici. Pocity úspěchu formují víru ve vlastní kompetence a přispívají k tvorbě pozitivního
sebe obrazu (škola má systematicky pěstovat tyto pozitivní charakteristiky – není možné do světa
vysílat frustrované a méněcenné jedince). Podstatnou úlohou školy je rovněž demonstrace možností
smysluplného trávení volného času – příslušná opatření tohoto cíle toto naplňují. Smysluplné
trávení volného času je prevencí před sociálně patologickými jevy.

OPATŘENÍ 04.01 - Projekt „PŘÍ -KOP-ÁK“
Charakteristika opatření
Opatření sleduje zvýšení pocitu úspěšnosti a sounáležitosti v souvislostech s daným cílem. Jsme si
vědomi, že škola má v žácích systematicky budovat pocit kompetentnosti. Ve sportovních turnajích
si mohou žáci zvýšit pocit sebedůvěry (zejména platí u žáků, kteří nejsou jindy tolik úspěšní - v
souvislosti s běžnou výukou). Opatřením chceme rovněž přispět k formování kvality tráveného
volného času (např. právě sportovní činností). Rovněž se jedná dílčí (budoucí) prevenci vůči
sociálně patologickým jevům. V kontextu opatření klademe důraz na pozitivní zpětnou vazbu (viz
opatření 04.02), pozitivní emoce, které by měly žáky v průběhu celého podniku doprovázet.

OPATŘENÍ 04.02 - Vlastní realizace turnaje
Charakteristika opatření
V souvislosti s opatřením 4.1. Vlastní realizace opatření 4.1, včetně reflexe z dané činnosti (ne
pouze vyhlášení výsledků, ale rovněž evaluace sportovních výkonů a chování, včetně reflexe
pocitů). Strukturace a příprava turnaje by se měly v této části významně odrazit. Svoji povahou
navazuje opatření na opatření 03.04. Pointou je vyvinout úsilí směrem k přilákání rodičů na
příslušné akce – odklon od rodičů jako pasivně přihlížejících osob, příklon k rodičům jako k
aktivním pomocníkům a partnerům školy (dohled, zajištění chodu a občerstvení, producentů nápadů
na zlepšení apod.). Zvýšením četností podobných akcí sledujeme dlouhodobou změnu – posun
nazírání rodičovské veřejnosti na školu jako výchovně vzdělávací instituci, která je partnerem na
životní cestě jejich dítěte.

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

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Chomutov
Adresa: Na Příkopech 895/19, Chomutov

CÍL 04 - OPATŘENÍ 04.01 - AKTIVITA 04.01.01
CÍL - 04

Charakteristika cíle

Zažívat pocit úspěšnosti a sounáležitosti
Cíl směřuje k zvýšení pocitu úspěšnosti a sounáležitosti v
kolektivu i pro žáky, kteří nejsou vždy úspěšní ve školní
lavici. Pocity úspěchu formují víru ve vlastní kompetence a
přispívají k tvorbě pozitivního sebe obrazu (škola má
systematicky pěstovat tyto pozitivní charakteristiky – není
možné do světa vysílat frustrované a méněcenné jedince).

OPATŘENÍ - 04.01

Projekt „PŘÍ -KOP-ÁK“

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Opatření sleduje zvýšení pocitu úspěšnosti a sounáležitosti v
souvislostech s daným cílem. Jsme si vědomi, že škola má v
žácích systematicky budovat pocit kompetentnosti. Ve
sportovních turnajích si mohou žáci zvýšit pocit sebedůvěry.
Opatřením chceme rovněž přispět k formování kvality
tráveného volného času (např. právě sportovní činností).

AKTIVITA – 04.01.01
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Setkání učitelského sboru za účelem realizace
fotbalového turnaje

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vedení školy.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Leden 2016.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Nejsou.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Seznámení se záměrem konání školního fotbalového turnaje.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci Vedení školy.
a výstupy aktivity
Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Chomutov
Adresa: Na Příkopech 895/19, Chomutov

CÍL 04 - OPATŘENÍ 04.01 - AKTIVITA 04.01.02
CÍL - 04

Zažívat pocit úspěšnosti a sounáležitosti

Charakteristika cíle

Cíl směřuje k zvýšení pocitu úspěšnosti a sounáležitosti v
kolektivu i pro žáky, kteří nejsou vždy úspěšní ve školní
lavici. Pocity úspěchu formují víru ve vlastní kompetence a
přispívají k tvorbě pozitivního sebe obrazu (škola má
systematicky pěstovat tyto pozitivní charakteristiky – není
možné do světa vysílat frustrované a méněcenné jedince).

OPATŘENÍ - 04.01

Projekt „PŘÍ -KOP-ÁK“

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Opatření sleduje zvýšení pocitu úspěšnosti a sounáležitosti v
souvislostech s daným cílem. Jsme si vědomi, že škola má v
žácích systematicky budovat pocit kompetentnosti. Ve
sportovních turnajích si mohou žáci zvýšit pocit sebedůvěry.
Opatřením chceme rovněž přispět k formování kvality
tráveného volného času (např. právě sportovní činností).

AKTIVITA – 04.01.02
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Stanovení odpovědného učitele a realizačního teamu

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vedení školy.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Leden 2016.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Nejsou.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Písemná zpráva o struktuře realizačného teamu.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci Vedení školy.
a výstupy aktivity
Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Chomutov
Adresa: Na Příkopech 895/19, Chomutov

CÍL 04 - OPATŘENÍ 04.01 - AKTIVITA 04.01.03
CÍL - 04

Zažívat pocit úspěšnosti a sounáležitosti

Charakteristika cíle

Cíl směřuje k zvýšení pocitu úspěšnosti a sounáležitosti v
kolektivu i pro žáky, kteří nejsou vždy úspěšní ve školní
lavici. Pocity úspěchu formují víru ve vlastní kompetence a
přispívají k tvorbě pozitivního sebe obrazu (škola má
systematicky pěstovat tyto pozitivní charakteristiky – není
možné do světa vysílat frustrované a méněcenné jedince).

OPATŘENÍ - 04.01

Projekt „PŘÍ -KOP-ÁK“

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Opatření sleduje zvýšení pocitu úspěšnosti a sounáležitosti v
souvislostech s daným cílem. Jsme si vědomi, že škola má v
žácích systematicky budovat pocit kompetentnosti. Ve
sportovních turnajích si mohou žáci zvýšit pocit sebedůvěry.
Opatřením chceme rovněž přispět k formování kvality
tráveného volného času (např. právě sportovní činností).

AKTIVITA – 04.01.03
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Tvorba přihlášek, stanovení pravidel turnaje a
personální zajištění turnaje

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Ustanovený team.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Únor 2016.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Tisk přihlášek.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Přihlášky, pravidla a seznam osob podílejících se na turnaji
/př. rozhodčí/.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci Odpovědný učitel.
a výstupy aktivity
Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Chomutov
Adresa: Na Příkopech 895/19, Chomutov

CÍL 04 - OPATŘENÍ 04.01 - AKTIVITA 04.01.04
CÍL - 04

Zažívat pocit úspěšnosti a sounáležitosti

Charakteristika cíle

Cíl směřuje k zvýšení pocitu úspěšnosti a sounáležitosti v
kolektivu i pro žáky, kteří nejsou vždy úspěšní ve školní
lavici. Pocity úspěchu formují víru ve vlastní kompetence a
přispívají k tvorbě pozitivního sebe obrazu (škola má
systematicky pěstovat tyto pozitivní charakteristiky – není
možné do světa vysílat frustrované a méněcenné jedince).

OPATŘENÍ - 04.01

Projekt „PŘÍ -KOP-ÁK“

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Opatření sleduje zvýšení pocitu úspěšnosti a sounáležitosti v
souvislostech s daným cílem. Jsme si vědomi, že škola má v
žácích systematicky budovat pocit kompetentnosti. Ve
sportovních turnajích si mohou žáci zvýšit pocit sebedůvěry.
Opatřením chceme rovněž přispět k formování kvality
tráveného volného času (např. právě sportovní činností).

AKTIVITA – 04.01.04
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Setkání pedagogického sboru

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Pedagogický sbor.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Březen 2016.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Nejsou.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Předání přihlášek do turnaje a seznámení s pravidly turnaje.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci Odpovědný učitel.
a výstupy aktivity
Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Chomutov
Adresa: Na Příkopech 895/19, Chomutov

CÍL 04 - OPATŘENÍ 04.01 - AKTIVITA 04.01.05
CÍL - 04

Zažívat pocit úspěšnosti a sounáležitosti

Charakteristika cíle

Cíl směřuje k zvýšení pocitu úspěšnosti a sounáležitosti v
kolektivu i pro žáky, kteří nejsou vždy úspěšní ve školní
lavici. Pocity úspěchu formují víru ve vlastní kompetence a
přispívají k tvorbě pozitivního sebe obrazu (škola má
systematicky pěstovat tyto pozitivní charakteristiky – není
možné do světa vysílat frustrované a méněcenné jedince).

OPATŘENÍ - 04.01

Projekt „PŘÍ -KOP-ÁK“

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Opatření sleduje zvýšení pocitu úspěšnosti a sounáležitosti v
souvislostech s daným cílem. Jsme si vědomi, že škola má v
žácích systematicky budovat pocit kompetentnosti. Ve
sportovních turnajích si mohou žáci zvýšit pocit sebedůvěry.
Opatřením chceme rovněž přispět k formování kvality
tráveného volného času (např. právě sportovní činností).

AKTIVITA – 04.01.05
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Seznámení žáků s pravidly turnaje na třídnických
hodinách (hlasování o názvu družstva, vytvoření třídního
pokřiku)

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Třídní učitel a žáci třídy.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Březen 2016.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Nejsou.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Přihlášky do turnaje. Seznámení žáků s pravidly turnaje.
Volba kapitána. Název třídního družstva.Výroba transparentů
a vytvoření třídního pokřiku.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
a výstupy aktivity

Třídní učitel.

Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Chomutov
Adresa: Na Příkopech 895/19, Chomutov

CÍL 04 - OPATŘENÍ 04.01 - AKTIVITA 04.01.06
CÍL - 04

Zažívat pocit úspěšnosti a sounáležitosti

Charakteristika cíle

Cíl směřuje k zvýšení pocitu úspěšnosti a sounáležitosti v
kolektivu i pro žáky, kteří nejsou vždy úspěšní ve školní
lavici. Pocity úspěchu formují víru ve vlastní kompetence a
přispívají k tvorbě pozitivního sebe obrazu (škola má
systematicky pěstovat tyto pozitivní charakteristiky – není
možné do světa vysílat frustrované a méněcenné jedince).

OPATŘENÍ - 04.01

Projekt „PŘÍ -KOP-ÁK“

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Opatření sleduje zvýšení pocitu úspěšnosti a sounáležitosti v
souvislostech s daným cílem. Jsme si vědomi, že škola má v
žácích systematicky budovat pocit kompetentnosti. Ve
sportovních turnajích si mohou žáci zvýšit pocit sebedůvěry.
Opatřením chceme rovněž přispět k formování kvality
tráveného volného času (např. právě sportovní činností).

AKTIVITA – 04.01.06
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Tvorba harmonogramu

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Team.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Duben 2016.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Nejsou.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Harmonogram (tištěná podoba).

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci Odpovědný učitel.
a výstupy aktivity
Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Chomutov
Adresa: Na Příkopech 895/19, Chomutov

CÍL 04 - OPATŘENÍ 04.01 - AKTIVITA 04.01.0Z
CÍL - 04

Zažívat pocit úspěšnosti a sounáležitosti

Charakteristika cíle

Cíl směřuje k zvýšení pocitu úspěšnosti a sounáležitosti v
kolektivu i pro žáky, kteří nejsou vždy úspěšní ve školní
lavici. Pocity úspěchu formují víru ve vlastní kompetence a
přispívají k tvorbě pozitivního sebe obrazu (škola má
systematicky pěstovat tyto pozitivní charakteristiky – není
možné do světa vysílat frustrované a méněcenné jedince).

OPATŘENÍ - 04.01

Projekt „PŘÍ -KOP-ÁK“

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Opatření sleduje zvýšení pocitu úspěšnosti a sounáležitosti v
souvislostech s daným cílem. Jsme si vědomi, že škola má v
žácích systematicky budovat pocit kompetentnosti. Ve
sportovních turnajích si mohou žáci zvýšit pocit sebedůvěry.
Opatřením chceme rovněž přispět k formování kvality
tráveného volného času (např. právě sportovní činností).

AKTIVITA – 04.01.07
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Předání harmonogramu kapitánům třídních družstev

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Odpovědný učitel.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Duben 2016.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Nejsou.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Setkání s kapitány družstev. Zápis o setkání.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci Odpovědný učitel.
a výstupy aktivity
Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Chomutov
Adresa: Na Příkopech 895/19, Chomutov

CÍL 04 - OPATŘENÍ 04.01 - AKTIVITA 04.01.08
CÍL - 04

Zažívat pocit úspěšnosti a sounáležitosti

Charakteristika cíle

Cíl směřuje k zvýšení pocitu úspěšnosti a sounáležitosti v
kolektivu i pro žáky, kteří nejsou vždy úspěšní ve školní
lavici. Pocity úspěchu formují víru ve vlastní kompetence a
přispívají k tvorbě pozitivního sebe obrazu (škola má
systematicky pěstovat tyto pozitivní charakteristiky – není
možné do světa vysílat frustrované a méněcenné jedince).

OPATŘENÍ - 04.01

Projekt „PŘÍ -KOP-ÁK“

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Opatření sleduje zvýšení pocitu úspěšnosti a sounáležitosti v
souvislostech s daným cílem. Jsme si vědomi, že škola má v
žácích systematicky budovat pocit kompetentnosti. Ve
sportovních turnajích si mohou žáci zvýšit pocit sebedůvěry.
Opatřením chceme rovněž přispět k formování kvality
tráveného volného času (např. právě sportovní činností).

AKTIVITA – 04.01.08
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Oslovení sponzorů

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Team.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Průběžně - v závislosti rovněž na předchozích aktivitách.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Nejsou.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Věcné dary.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci Team.
a výstupy aktivity
Další případné poznámky:

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Chomutov
Adresa: Na Příkopech 895/19, Chomutov

CÍL 04 - OPATŘENÍ 04.01 - AKTIVITA 04.01.09
CÍL - 04

Zažívat pocit úspěšnosti a sounáležitosti

Charakteristika cíle

Cíl směřuje k zvýšení pocitu úspěšnosti a sounáležitosti v
kolektivu i pro žáky, kteří nejsou vždy úspěšní ve školní
lavici. Pocity úspěchu formují víru ve vlastní kompetence a
přispívají k tvorbě pozitivního sebe obrazu (škola má
systematicky pěstovat tyto pozitivní charakteristiky – není
možné do světa vysílat frustrované a méněcenné jedince).

OPATŘENÍ - 04.01

Projekt „PŘÍ -KOP-ÁK“

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Opatření sleduje zvýšení pocitu úspěšnosti a sounáležitosti v
souvislostech s daným cílem. Jsme si vědomi, že škola má v
žácích systematicky budovat pocit kompetentnosti. Ve
sportovních turnajích si mohou žáci zvýšit pocit sebedůvěry.
Opatřením chceme rovněž přispět k formování kvality
tráveného volného času (např. právě sportovní činností).

AKTIVITA – 04.01.09
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Nákup odměn

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Team.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Průběžně.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

5000, - Kč.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Odměny - poháry, mediale, sladkosti, věcné ceny.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci Team.
a výstupy aktivity
Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Chomutov
Adresa: Na Příkopech 895/19, Chomutov

CÍL 04 - OPATŘENÍ 04.01 - AKTIVITA 04.01.10
CÍL - 04

Zažívat pocit úspěšnosti a sounáležitosti

Charakteristika cíle

Cíl směřuje k zvýšení pocitu úspěšnosti a sounáležitosti v
kolektivu i pro žáky, kteří nejsou vždy úspěšní ve školní
lavici. Pocity úspěchu formují víru ve vlastní kompetence a
přispívají k tvorbě pozitivního sebe obrazu (škola má
systematicky pěstovat tyto pozitivní charakteristiky – není
možné do světa vysílat frustrované a méněcenné jedince).

OPATŘENÍ - 04.01

Projekt „PŘÍ -KOP-ÁK“

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Opatření sleduje zvýšení pocitu úspěšnosti a sounáležitosti v
souvislostech s daným cílem. Jsme si vědomi, že škola má v
žácích systematicky budovat pocit kompetentnosti. Ve
sportovních turnajích si mohou žáci zvýšit pocit sebedůvěry.
Opatřením chceme rovněž přispět k formování kvality
tráveného volného času (např. právě sportovní činností).

AKTIVITA – 04.01.10
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Fotodokumentace turnaje, zveřejňování průběžných
výsledků turnaje

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Žáci fotografického kroužku a team.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Průběžně.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

500,- Kč.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Fotografie a průběžné tabulky.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci Team.
a výstupy aktivity
Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Chomutov
Adresa: Na Příkopech 895/19, Chomutov

CÍL 04 - OPATŘENÍ 04.02 - AKTIVITA 04.02.01
CÍL - 04

Zažívat pocit úspěšnosti a sounáležitosti

Charakteristika cíle

Cíl směřuje k zvýšení pocitu úspěšnosti a sounáležitosti v
kolektivu i pro žáky, kteří nejsou vždy úspěšní ve školní
lavici. Pocity úspěchu formují víru ve vlastní kompetence a
přispívají k tvorbě pozitivního sebe obrazu (škola má
systematicky pěstovat tyto pozitivní charakteristiky – není
možné do světa vysílat frustrované a méněcenné jedince).

OPATŘENÍ - 04.02

Vlastní realizace turnaje

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

V souvislosti s opatřením 4.1. Vlastní realizace opatření 4.1,
včetně reflexe z dané činnosti (ne pouze vyhlášení výsledků,
ale rovněž evaluace sportovních výkonů a chování, včetně
reflexe pocitů). Pointou je rovněž vyvinout úsilí ve smyslu
přilákání rodičů na příslušné akce, aby se stali aktivními
participanty (odklon ok pasivních přihlížejících). Zvýšením
četností podobných akcí sledujeme dlouhodobou změnu –
posun nazírání rodičovské veřejnosti na školu jako výchovně
vzdělávací instituci, která je partnerem na životní cestě jejich
dítěte.

AKTIVITA – 04.02.01
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Zápasy mezi třídními družstvy dle harmonogramu

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Třídní družstva, osoby podílející se na turnaji - rozhodčí,
učitelé.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Květen-červen 2016.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Nejsou.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Realizace turnaje. Formování budoucí zprávy, článku.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
a výstupy aktivity

Team.

Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Chomutov
Adresa: Na Příkopech 895/19, Chomutov

CÍL 04 - OPATŘENÍ 04.02 - AKTIVITA 04.02.02
CÍL - 04

Zažívat pocit úspěšnosti a sounáležitosti

Charakteristika cíle

Cíl směřuje k zvýšení pocitu úspěšnosti a sounáležitosti v
kolektivu i pro žáky, kteří nejsou vždy úspěšní ve školní
lavici. Pocity úspěchu formují víru ve vlastní kompetence a
přispívají k tvorbě pozitivního sebe obrazu (škola má
systematicky pěstovat tyto pozitivní charakteristiky – není
možné do světa vysílat frustrované a méněcenné jedince).

OPATŘENÍ - 04.02

Vlastní realizace turnaje

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

V souvislosti s opatřením 4.1. Vlastní realizace opatření 4.1,
včetně reflexe z dané činnosti (ne pouze vyhlášení výsledků,
ale rovněž evaluace sportovních výkonů a chování, včetně
reflexe pocitů). Pointou je rovněž vyvinout úsilí ve smyslu
přilákání rodičů na příslušné akce, aby se stali aktivními
participanty (odklon ok pasivních přihlížejících). Zvýšením
četností podobných akcí sledujeme dlouhodobou změnu –
posun nazírání rodičovské veřejnosti na školu jako výchovně
vzdělávací instituci, která je partnerem na životní cestě jejich
dítěte.

AKTIVITA – 04.02.02
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Podpora třídního družstva

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Podpora třídního družstva.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

V průběhu turnaje.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Nejsou.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Účast na zápase (vyvěšení transparentů, přítomnost žáků,
rodičů, přátel).

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
a výstupy aktivity

Třída s třídním učitelem.

Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Chomutov
Adresa: Na Příkopech 895/19, Chomutov

CÍL 04 - OPATŘENÍ 04.02 - AKTIVITA 04.02.03
CÍL - 04

Zažívat pocit úspěšnosti a sounáležitosti

Charakteristika cíle

Cíl směřuje k zvýšení pocitu úspěšnosti a sounáležitosti v
kolektivu i pro žáky, kteří nejsou vždy úspěšní ve školní
lavici. Pocity úspěchu formují víru ve vlastní kompetence a
přispívají k tvorbě pozitivního sebe obrazu (škola má
systematicky pěstovat tyto pozitivní charakteristiky – není
možné do světa vysílat frustrované a méněcenné jedince).

OPATŘENÍ - 04.02

Vlastní realizace turnaje

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

V souvislosti s opatřením 4.1. Vlastní realizace opatření 4.1,
včetně reflexe z dané činnosti (ne pouze vyhlášení výsledků,
ale rovněž evaluace sportovních výkonů a chování, včetně
reflexe pocitů). Pointou je rovněž vyvinout úsilí ve smyslu
přilákání rodičů na příslušné akce, aby se stali aktivními
participanty (odklon ok pasivních přihlížejících). Zvýšením
četností podobných akcí sledujeme dlouhodobou změnu –
posun nazírání rodičovské veřejnosti na školu jako výchovně
vzdělávací instituci, která je partnerem na životní cestě jejich
dítěte.

AKTIVITA – 04.02.03
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Vyhodnocení turnaje

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Team

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Červen 2016.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Nejsou.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Výsledková listina, zpráva, článek.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
a výstupy aktivity

Team.

Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Chomutov
Adresa: Na Příkopech 895/19, Chomutov

CÍL 04 - OPATŘENÍ 04.02 - AKTIVITA 04.02.04
CÍL - 04

Zažívat pocit úspěšnosti a sounáležitosti

Charakteristika cíle

Cíl směřuje k zvýšení pocitu úspěšnosti a sounáležitosti v
kolektivu i pro žáky, kteří nejsou vždy úspěšní ve školní
lavici. Pocity úspěchu formují víru ve vlastní kompetence a
přispívají k tvorbě pozitivního sebe obrazu (škola má
systematicky pěstovat tyto pozitivní charakteristiky – není
možné do světa vysílat frustrované a méněcenné jedince).

OPATŘENÍ - 04.02

Vlastní realizace turnaje

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

V souvislosti s opatřením 4.1. Vlastní realizace opatření 4.1,
včetně reflexe z dané činnosti (ne pouze vyhlášení výsledků,
ale rovněž evaluace sportovních výkonů a chování, včetně
reflexe pocitů). Pointou je rovněž vyvinout úsilí ve smyslu
přilákání rodičů na příslušné akce, aby se stali aktivními
participanty (odklon ok pasivních přihlížejících). Zvýšením
četností podobných akcí sledujeme dlouhodobou změnu –
posun nazírání rodičovské veřejnosti na školu jako výchovně
vzdělávací instituci, která je partnerem na životní cestě jejich
dítěte.

AKTIVITA – 04.02.04
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Slavnostní vyhlášení výsledků turnaje

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Team a zúčastnění.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Červen 2016.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Nejsou.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Předání cen.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
a výstupy aktivity

Team.

Další případné poznámky:

Nejsou.

CÍL 04 - Mentoring
Charakteristika cíle
Příslušným cílem sledujeme zvýšení kvality kompetencí pedagogů na poli sociálním, kognitivním,
kreativním a partnerském. Cíl zdůrazňuje „sebe-rozvojetvorný“ potenciál v kontextu aktuálního
trendu a potřeby celoživotního vzdělávání. Považujeme za tristní, pakliže se akademik po skončení
magisterského či inženýrského studia dále nevzdělává. Není možné, aby pedagog učil podle
aktuálních trendů k roku, ve kterém absolvoval státní závěrečnou zkoušku, když už to bylo např.
před 15 lety. Daný cíl je dílčím ošetřením. Cíl je vybudován na aktivní směně informací mezi
pedagogy (zvýšení dynamiky procesu), zlepšení stávajícího vedení vyučovacích hodin (včetně např.
řešení kázeňských prohřešků, zlepšení didakticko-metodologického uchopení příprav a vlastního
průběhu hodiny apod.) a konečně aktivní podpoře nových/začínajících kolegů, kteří zejména
v začátcích mohou čelit určitým obtížím pramenících z adaptace na bezprostřední realitu výchovně
vzdělávacího procesu (zejména v souvislostech s přístupem a komunikací směr k žákům a rodičům
žáků).

OPATŘENÍ 05.01 - Nabídka mentoringu
Charakteristika opatření
Opatření směřuje k rešerši dostupných nabídek mentoringu. Jedná se o úvodní počin ve smyslu
plnění cíle 05. Zapojení mentoringu do strategického plánu má zvýšit profesionalitu/kompetence
pedagogů pro vedení vyučovacích hodin (aktivní směna informací mezi pedagogy) a zvýšení
kvality klimatu pedagogického sboru. Rešerše nabídky by neměla pouze reflektovat obecně
předpokládané „nezbytnosti“ (nepovažujeme za vhodné „nadiktovat“ všechny požadavky z pozice
nadřízeného, autority), ale rovněž by měla odrážet zájmy a přání samotných pedagogů (tj.
zvyšování kompetencí na místech, kde sami pedagogové cítí potřebu – zvyšování autonomie
pedagogů).

OPATŘENÍ 05.02 - Mentoring na I., II. stupni ZŠ
Charakteristika opatření
Opatření navazuje na opatření 5.1. Jedná se o vlastní realizace mentoringu dle předem vybrané
nabídky. V souvislosti s individuálním přístupem od mentora směrem k pedagogovi sledujeme
vyšší adresnost a dopad na zvýšení kompetencí příslušného pedagoga. Mentor se může
bezprostředně věnovat aktuálním otázkám a potřebám pedagoga. Vlastní realizace by měla podpořit
dynamiku výchovně vzdělávacího procesu, aktivní směnu informací a zkušeností. Opatření má
povahu akcelerace sdílení informací a zkušeností mezi jednotlivými členy pedagogického sboru.

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

Součástí opatření je neustálý tok informací na základě kontinuální zpětné vazby mezi
participujícími osobami.

OPATŘENÍ 05.03 - Evaluace mentoringu
Charakteristika opatření
Opatření navazuje na předchozí opatření 5.1 a 5.2. Bez adekvátní evaluace a zpětné vazby nelze
efektivně zhodnotit dopad mentoringu. Obsah a procesuální stránka zpětné vazby by neměly být
podceňovány. Je zapotřebí vytvořit určitou strukturu a formu tohoto procesu (ne rigidita, ale
propracované a systematické strategické uchopení). Jedná se o závěrečný úkon zastřešující zpětné
vazby, které mnohdy spontánně vznikaly v průběhu vlastní realizace mentoringu. Je nezbytně nutné
vytvořit v paletě zpětných vazeb určitý řád a systém (globální posuzovací hlediska jsou
nebezpečná). Zpětná vazba bude dále diskutována, aby nezůstala pouze „v hlavě“ respondenta.
Opatřením vytváříme předmostí pro budoucí akce podobného typu (konstruktivní kritika, benefity a
negativa akce, poučení se pro příští akce, návrhy změn a uchopení apod.).

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

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Chomutov
Adresa: Na Příkopech 895/19, Chomutov

CÍL 05 - OPATŘENÍ 05.01 - AKTIVITA 05.01.01
CÍL - 05

Mentoring

Charakteristika cíle

Příslušným cílem sledujeme zvýšení kvality kompetencí
pedagogů na poli sociálním, kognitivním, kreativním a
partnerském. Cíl zdůrazňuje „sebe-rozvojetvorný“ potenciál
v kontextu aktuálního trendu a potřeby celoživotního
vzdělávání. Cíl je vybudován na aktivní směně informací
mezi pedagogy (zvýšení dynamiky procesu), zlepšení
stávajícího vedení vyučovacích hodin a konečně aktivní
podpoře nových/začínajících kolegů.

OPATŘENÍ - 05.01

Nabídka mentoringu

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Opatření směřuje k rešerši dostupných nabídek mentoringu.
Jedná se o úvodní počin ve smyslu plnění cíle 05. Zapojení
mentoringu do strategického plánu má zvýšit
profesionalitu/kompetence pedagogů pro vedení
vyučovacích hodin (aktivní směna informací mezi
pedagogy) a zvýšení kvality klimatu pedagogického sboru.

AKTIVITA – 05.01.01
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Vytvoření nabídky a dotazníku

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Proškolený team mentorů.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Poslední týden v srpnu 2015.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Nejsou.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Strukturovaná nabídka (tištěná či elektronická zpráva).

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci Zástupce ředitele.
a výstupy aktivity
Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Chomutov
Adresa: Na Příkopech 895/19, Chomutov

CÍL 05 - OPATŘENÍ 05.01 - AKTIVITA 05.01.02
CÍL - 05

Mentoring

Charakteristika cíle

Příslušným cílem sledujeme zvýšení kvality kompetencí
pedagogů na poli sociálním, kognitivním, kreativním a
partnerském. Cíl zdůrazňuje „sebe-rozvojetvorný“ potenciál
v kontextu aktuálního trendu a potřeby celoživotního
vzdělávání. Cíl je vybudován na aktivní směně informací
mezi pedagogy (zvýšení dynamiky procesu), zlepšení
stávajícího vedení vyučovacích hodin a konečně aktivní
podpoře nových/začínajících kolegů.

OPATŘENÍ - 05.01

Nabídka mentorigu

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Opatření směřuje k rešerši dostupných nabídek mentoringu.
Jedná se o úvodní počin ve smyslu plnění cíle 05. Zapojení
mentoringu do strategického plánu má zvýšit
profesionalitu/kompetence pedagogů pro vedení
vyučovacích hodin (aktivní směna informací mezi
pedagogy) a zvýšení kvality klimatu pedagogického sboru.

AKTIVITA – 05.01.02
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Nabídka pedagogům

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Proškolený team mentorů.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Srpen 2015.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Nejsou.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Zpráva z porady.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci Vedení školy.
a výstupy aktivity
Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Chomutov
Adresa: Na Příkopech 895/19, Chomutov

CÍL 05 - OPATŘENÍ 05.01 - AKTIVITA 05.01.03
CÍL - 05

Mentoring

Charakteristika cíle

Příslušným cílem sledujeme zvýšení kvality kompetencí
pedagogů na poli sociálním, kognitivním, kreativním a
partnerském. Cíl zdůrazňuje „sebe-rozvojetvorný“ potenciál
v kontextu aktuálního trendu a potřeby celoživotního
vzdělávání. Cíl je vybudován na aktivní směně informací
mezi pedagogy (zvýšení dynamiky procesu), zlepšení
stávajícího vedení vyučovacích hodin a konečně aktivní
podpoře nových/začínajících kolegů.

OPATŘENÍ - 05.01

Nabídka mentorigu

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Opatření směřuje k rešerši dostupných nabídek mentoringu.
Jedná se o úvodní počin ve smyslu plnění cíle 05. Zapojení
mentoringu do strategického plánu má zvýšit
profesionalitu/kompetence pedagogů pro vedení
vyučovacích hodin (aktivní směna informací mezi
pedagogy) a zvýšení kvality klimatu pedagogického sboru.

AKTIVITA – 05.01.03
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Mapování potřeb a zájmů kolegů

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Proškolený team mentorů.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Do 15.9.2015.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Kancelářské potřeby, tisk.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Dotazník/interview (dotazník, záznam z interview).

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci Proškolený team mentorů a vedení školy.
a výstupy aktivity
Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Chomutov
Adresa: Na Příkopech 895/19, Chomutov

CÍL 05 - OPATŘENÍ 05.01 - AKTIVITA 05.01.04
CÍL - 05

Mentoring

Charakteristika cíle

Příslušným cílem sledujeme zvýšení kvality kompetencí
pedagogů na poli sociálním, kognitivním, kreativním a
partnerském. Cíl zdůrazňuje „sebe-rozvojetvorný“ potenciál
v kontextu aktuálního trendu a potřeby celoživotního
vzdělávání. Cíl je vybudován na aktivní směně informací
mezi pedagogy (zvýšení dynamiky procesu), zlepšení
stávajícího vedení vyučovacích hodin a konečně aktivní
podpoře nových/začínajících kolegů.

OPATŘENÍ - 05.01

Nabídka mentorigu

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Opatření směřuje k rešerši dostupných nabídek mentoringu.
Jedná se o úvodní počin ve smyslu plnění cíle 05. Zapojení
mentoringu do strategického plánu má zvýšit
profesionalitu/kompetence pedagogů pro vedení
vyučovacích hodin (aktivní směna informací mezi
pedagogy) a zvýšení kvality klimatu pedagogického sboru.

AKTIVITA – 05.01.04
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Vyhodnocení mapování a tvorba plánu

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vedení a proškolený team mentorů.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Do září 2015.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Nejsou.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Plán mentoringu (tištěná či elektronická podoba).

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci Zástupce ředitele.
a výstupy aktivity
Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Chomutov
Adresa: Na Příkopech 895/19, Chomutov

CÍL 05 - OPATŘENÍ 05.02 - AKTIVITA 05.02.01
CÍL - 05

Mentoring

Charakteristika cíle

Příslušným cílem sledujeme zvýšení kvality kompetencí
pedagogů na poli sociálním, kognitivním, kreativním a
partnerském. Cíl zdůrazňuje „sebe-rozvojetvorný“ potenciál
v kontextu aktuálního trendu a potřeby celoživotního
vzdělávání. Cíl je vybudován na aktivní směně informací
mezi pedagogy (zvýšení dynamiky procesu), zlepšení
stávajícího vedení vyučovacích hodin a konečně aktivní
podpoře nových/začínajících kolegů.

OPATŘENÍ - 05.02

Mentoring na I., II. stupni ZŠ

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Vlastní realizace mentoringu dle předem vybrané nabídky. V
souvislosti s individuálním přístupem od mentora směrem k
pedagogovi sledujeme vyšší adresnost a dopad na zvýšení
kompetencí příslušného pedagoga. Mentor se může
bezprostředně věnovat aktuálním otázkám a potřebám
pedagoga. Vlastní realizace by měla podpořit dynamiku
výchovně vzdělávacího procesu, aktivní směnu informací a
zkušeností.

AKTIVITA – 05.02.01
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Vstup do hodin podle zakázky

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Proškolený team mentorů.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

V průběhu školního roku 2015/2016.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Nejsou.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Zápis v třídní knize.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
a výstupy aktivity

Proškolený tým mentorů.

Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Chomutov
Adresa: Na Příkopech 895/19, Chomutov

CÍL 05 - OPATŘENÍ 05.02 - AKTIVITA 05.02.02
CÍL - 05

Mentoring

Charakteristika cíle

Příslušným cílem sledujeme zvýšení kvality kompetencí
pedagogů na poli sociálním, kognitivním, kreativním a
partnerském. Cíl zdůrazňuje „sebe-rozvojetvorný“ potenciál
v kontextu aktuálního trendu a potřeby celoživotního
vzdělávání. Cíl je vybudován na aktivní směně informací
mezi pedagogy (zvýšení dynamiky procesu), zlepšení
stávajícího vedení vyučovacích hodin a konečně aktivní
podpoře nových/začínajících kolegů.

OPATŘENÍ - 05.02

Mentoring na I., II. stupni ZŠ

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Vlastní realizace mentoringu dle předem vybrané nabídky.
V souvislosti s individuálním přístupem od mentora směrem
k pedagogovi sledujeme vyšší adresnost a dopad na zvýšení
kompetencí příslušného pedagoga. Mentor se může
bezprostředně věnovat aktuálním otázkám a potřebám
pedagoga. Vlastní realizace by měla podpořit dynamiku
výchovně vzdělávacího procesu, aktivní směnu informací a
zkušeností.

AKTIVITA – 05.02.02
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Zpětná vazba pro pedagoga

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Proškolený team mentorů.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

V závislosti od 1.2.1. (do týdne od sledované hodiny) .

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Nejsou.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Zpráva - z vykonání zpětné vazby pro pedagoga.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci Proškolený team mentorů.
a výstupy aktivity
Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Chomutov
Adresa: Na Příkopech 895/19, Chomutov

CÍL 05 - OPATŘENÍ 05.02 - AKTIVITA 05.02.03
CÍL - 05

Mentoring

Charakteristika cíle

Příslušným cílem sledujeme zvýšení kvality kompetencí
pedagogů na poli sociálním, kognitivním, kreativním a
partnerském. Cíl zdůrazňuje „sebe-rozvojetvorný“ potenciál
v kontextu aktuálního trendu a potřeby celoživotního
vzdělávání. Cíl je vybudován na aktivní směně informací
mezi pedagogy (zvýšení dynamiky procesu), zlepšení
stávajícího vedení vyučovacích hodin a konečně aktivní
podpoře nových/začínajících kolegů.

OPATŘENÍ - 05.02

Mentoring na I., II. stupni ZŠ

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Vlastní realizace mentoringu dle předem vybrané nabídky.
V souvislosti s individuálním přístupem od mentora směrem
k pedagogovi sledujeme vyšší adresnost a dopad na zvýšení
kompetencí příslušného pedagoga. Mentor se může
bezprostředně věnovat aktuálním otázkám a potřebám
pedagoga. Vlastní realizace by měla podpořit dynamiku
výchovně vzdělávacího procesu, aktivní směnu informací a
zkušeností.

AKTIVITA – 05.02.03
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Nabídka sdílení dobrých zkušeností

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Proškolený team mentorů.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Dle potřeby v průběhu roku 2015/2016.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Nejsou.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Zpráva z realizace nabídky.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci Proškolený team mentorů.
a výstupy aktivity
Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Chomutov
Adresa: Na Příkopech 895/19, Chomutov

CÍL 05 - OPATŘENÍ 05.03 - AKTIVITA 05.03.01
CÍL - 05

Mentoring

Charakteristika cíle

Příslušným cílem sledujeme zvýšení kvality kompetencí
pedagogů na poli sociálním, kognitivním, kreativním a
partnerském. Cíl zdůrazňuje „sebe-rozvojetvorný“ potenciál
v kontextu aktuálního trendu a potřeby celoživotního
vzdělávání. Cíl je vybudován na aktivní směně informací
mezi pedagogy (zvýšení dynamiky procesu), zlepšení
stávajícího vedení vyučovacích hodin a konečně aktivní
podpoře nových/začínajících kolegů.

OPATŘENÍ - 05.03

Evaulace mentoringu

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Opatření navazuje na předchozí opatření 5.1 a 5.2. Bez
adekvátní evaluace a zpětné vazby nelze efektivně zhodnotit
dopad mentoringu. Obsah a procesuální stránka zpětné
vazby by neměly být podceňovány. Opatřením vytváříme
předmostí pro budoucí akce podobného typu (konstruktivní
kritika, benefity a negativa akce, poučení se pro příští akce,
návrhy změn a uchopení apod.).

AKTIVITA – 05.03.01
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Tvorba dotazníku pro zpětnou vazbu

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Proškolený team mentorů.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

V průběhu posledního čtvrtletí 2015/2016.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Kancelářské potřeby, tisk.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Dotazník.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci Proškolený team mentorů.
a výstupy aktivity
Další případné poznámky:

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Chomutov
Adresa: Na Příkopech 895/19, Chomutov

CÍL 05 - OPATŘENÍ 05.03 - AKTIVITA 05.03.02
CÍL - 05

Mentoring

Charakteristika cíle

Příslušným cílem sledujeme zvýšení kvality kompetencí
pedagogů na poli sociálním, kognitivním, kreativním a
partnerském. Cíl zdůrazňuje „sebe-rozvojetvorný“ potenciál
v kontextu aktuálního trendu a potřeby celoživotního
vzdělávání. Cíl je vybudován na aktivní směně informací
mezi pedagogy (zvýšení dynamiky procesu), zlepšení
stávajícího vedení vyučovacích hodin a konečně aktivní
podpoře nových/začínajících kolegů.

OPATŘENÍ - 05.03

Evaulace mentoringu

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Opatření navazuje na předchozí opatření 5.1 a 5.2. Bez
adekvátní evaluace a zpětné vazby nelze efektivně zhodnotit
dopad mentoringu. Obsah a procesuální stránka zpětné vazby
by neměly být podceňovány. Opatřením vytváříme předmostí
pro budoucí akce podobného typu (konstruktivní kritika,
benefity a negativa akce, poučení se pro příští akce, návrhy
změn a uchopení apod.).

AKTIVITA – 05.03.02
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Rozdání dotazníku zapojeným kolegům

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Proškolený team mentorů, popř. vedením pověřená osoba.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Poslední týden v červnu 2016.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Dotazník.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
a výstupy aktivity

Proškolený team mentorů, popř. vedením pověřená osoba.

Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Chomutov
Adresa: Na Příkopech 895/19, Chomutov

CÍL 05 - OPATŘENÍ 05.03 - AKTIVITA 05.03.03
CÍL - 05

Mentoring

Charakteristika cíle

Příslušným cílem sledujeme zvýšení kvality kompetencí
pedagogů na poli sociálním, kognitivním, kreativním a
partnerském. Cíl zdůrazňuje „sebe-rozvojetvorný“ potenciál
v kontextu aktuálního trendu a potřeby celoživotního
vzdělávání. Cíl je vybudován na aktivní směně informací
mezi pedagogy (zvýšení dynamiky procesu), zlepšení
stávajícího vedení vyučovacích hodin a konečně aktivní
podpoře nových/začínajících kolegů.

OPATŘENÍ - 05.03

Evaulace mentoringu

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Opatření navazuje na předchozí opatření 5.1 a 5.2. Bez
adekvátní evaluace a zpětné vazby nelze efektivně zhodnotit
dopad mentoringu. Obsah a procesuální stránka zpětné vazby
by neměly být podceňovány. Opatřením vytváříme předmostí
pro budoucí akce podobného typu (konstruktivní kritika,
benefity a negativa akce, poučení se pro příští akce, návrhy
změn a uchopení apod.).

AKTIVITA – 05.03.03
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Vyhodnocení dotazníků

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Proškolený team mentorů.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Do 20. 6. 2016.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Nejsou.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Zpracovaný výstup v podobě určité zpětné vazby.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
a výstupy aktivity

Proškolený team mentorů.

Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Chomutov
Adresa: Na Příkopech 895/19, Chomutov

CÍL 05 - OPATŘENÍ 05.03 - AKTIVITA 05.03.04
CÍL - 05

Mentoring

Charakteristika cíle

Příslušným cílem sledujeme zvýšení kvality kompetencí
pedagogů na poli sociálním, kognitivním, kreativním a
partnerském. Cíl zdůrazňuje „sebe-rozvojetvorný“ potenciál
v kontextu aktuálního trendu a potřeby celoživotního
vzdělávání. Cíl je vybudován na aktivní směně informací
mezi pedagogy (zvýšení dynamiky procesu), zlepšení
stávajícího vedení vyučovacích hodin a konečně aktivní
podpoře nových/začínajících kolegů.

OPATŘENÍ - 05.03

Evaulace mentoringu

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Opatření navazuje na předchozí opatření 5.1 a 5.2. Bez
adekvátní evaluace a zpětné vazby nelze efektivně zhodnotit
dopad mentoringu. Obsah a procesuální stránka zpětné vazby
by neměly být podceňovány. Opatřením vytváříme předmostí
pro budoucí akce podobného typu (konstruktivní kritika,
benefity a negativa akce, poučení se pro příští akce, návrhy
změn a uchopení apod.).

AKTIVITA – 05.03.04
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Předání výstupů pedagogickému sboru

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Proškolený team mentorů.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Červen 2016.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Nejsou.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Zpráva z porady, ze zasedání.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
a výstupy aktivity

Proškolený team mentorů.

Další případné poznámky:

Nejsou.

CÍL 06 - Aktivizovat boj proti xenofobii, násilí a rasismu převážně prožitkovou
formou za účelem podpory sociálních dovedností žáků
Charakteristika cíle
V souvislostech s rychle se měnícím se světem, který je neustále v pohybu (např. zvyšování počtu
krátkodobých a dlouhodobých migrací apod.) musí být škola rovněž institucí, která žáky dílčím
způsobem připraví na multikulturní realitu vnějšího světa. Cíl v sobě zahrnuje významná průřezová
témata, jako Multikulturní výchova, Výchova demokratického občana, Osobnostní a sociální
výchova a Mediální výchova. Cíl vychází z předpokladu, že kdo nezná dějiny, musí si jimi „projít
znovu“. V současné době se jedná o velmi aktuální otázku. Žáci mohou podlehnout zkresleným
mediálním sdělením o daném etniku (Romové, muslimové). Charakteristickým rysem tohoto cíle je
uvést některé záležitosti na pravou míru skrze systematickou implementaci témat jako je xenofobie,
rasismus, násilí, apod. do kurikulárního dokumentu školy. Pravidelnost je v cíleném ovlivňování
hodnotového systému nezbytná. Není možné si myslet, že určitými projektovými „jednorázovkami“
se nám bude dařit zacílit na změnu hodnot žáků. Rozvoj hodnotové orientace žáků považujeme
podobně za důležité, jako je rozvoj rozumových schopností. Škola by se měla podílet na tomto
rozvoji a nestavět se k podobným „výchovným“ otázkám zády. Naopak – v důsledku radikalizace
společnosti vůči rozmanitým cizorodým vlivům považujeme rozvoj hodnotové orientace žáků za
poslání školy, jejíž aktéři (v tomto smyslu zejména ovlivňující pedagogové) by měli zůstat
nestranní, objektivní a zpochybňovat informace, které vznikly spíše na základě emocí, či informací
vytržených z kontextu.

OPATŘENÍ 06.01 - Projekt Holocaust
Charakteristika opatření
Opatření v sobě skýtá systematické obsahové a procesuální kroky směřující k systematické
implementaci témat do struktur Školního vzdělávacího programu. Přestože se nabízí, že jednou
z úloh výuky dějepisu je vybavit žáky adekvátním hodnocením současných situací (extremistické
skupiny, intolerance, xenofobie), tak projekt necílí na zařazení podobných témat pouze do výuky
dějepisu, ale do všech (zejména společenskovědních) předmětů (z toho důvodu je nezbytný dialog
napříč jednotlivými předmětovými komisemi). Projekt vnímáme jako prostředek/nástroj rozvoje
kritického myšlení, nadhledu, zvýšení tolerance, schopnosti rozeznat fakta od mýtů, ověřených
informací od neověřených informací, schopnosti kontextualizovat vytržené informace a „obrnění
se“ vůči extremistickým myšlenkám a názorům.

OPATŘENÍ 06.02 - Realizace plánovaných aktivit
Charakteristika opatření

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

V návaznosti na opatření 6.1. Vlastní realizace je soustavou předem definovaných a
propracovaných aktivit, které mají v různých kontextech seznámit žáky se selháním lidskosti.
Vlastní realizaci doprovází systematická evaluace a zpětná vazba. Zpětná vazba hraje při záměrném
ovlivňování hodnotové orientace zcela strategickou roli. Má formativní dopad na žáka, a jelikož se
jedná o velmi citlivé záležitosti, je na místě obezřetnost, takt a otevřenost pedagoga (evaluace
realizovaných aktivit zároveň slouží pro budoucí potřeby za účelem úpravy, restrukturalizace a
doplnění opatření 6.1). Realizací aktivit sledujeme rovněž zvýšení důvěry v třídním kolektivu,
zvýšení koheze žáků a pocitu bezpečí (mohu projevovat svá stanoviska, mohu bezpečně diskutovat
apod.).

OPATŘENÍ 06.03 - Propagace projektu
Charakteristika opatření
Viz podstata opatření 3.4. Vnímáme velmi důležité šířit osvětu na poli eticko-morálním. Společnost
je nastavena xenofobně. Opatřením sledujeme propagaci humanistických a antixenofobních
myšlenek. Propagací se škola otevírá veřejnosti a otevírá tak komunikační platformu pro sdílení a
směnu myšlenek, názorů, nápadů, připomínek apod. Opatřením sledujeme zvýšení komunikačního
toku směrem k veřejnosti obecně.

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

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Chomutov
Adresa: Na Příkopech 895/19, Chomutov

CÍL 06 - OPATŘENÍ 06.01 - AKTIVITA 06.01.01

CÍL - 06

Aktivizovat boj proti xenofobii, násilí a rasismu
převážně prožitkovou formou za účelem podpory
sociálních dovedností žáků

Charakteristika cíle

Cíl v sobě zahrnuje významná průřezová témata, jako
Multikulturní výchova, Výchova demokratického občana,
Osobnostní a sociální výchova a Mediální výchova. Rozvoj
hodnotové orientace žáků považujeme podobně za důležité,
jako je rozvoj rozumových schopností. Škola by se měla
podílet na tomto rozvoji a nestavět se k podobným
„výchovným“ otázkám zády.

OPATŘENÍ - 06.01

Projekt Holokaust

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Opatření v sobě skýtá systematické obsahové a procesuální
kroky směřující k systematické implementaci témat do
struktur Školního vzdělávacího programu. Projekt vnímáme
jako prostředek/nástroj rozvoje kritického myšlení,
nadhledu, zvýšení tolerance, schopnosti rozeznat fakta od
mýtů, ověřených informací od neověřených informací,
schopnosti kontextualizovat vytržené informace a „obrnění
se“ vůči extremistickým myšlenkám a názorům.

AKTIVITA – 06.01.01
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Návrh plánu aktivit ve vybraných předmětech

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

MPSPJ.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Srpen 2015.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Nejsou.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Koncepty návrhů aktivit ve vybraných předmětech (e-forma,
tištěná forma).

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci MPSPJ.
a výstupy aktivity
Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Chomutov
Adresa: Na Příkopech 895/19, Chomutov

CÍL 06 - OPATŘENÍ 06.01 - AKTIVITA 06.01.02

CÍL - 06

Aktivizovat boj proti xenofobii, násilí a rasismu
převážně prožitkovou formou za účelem podpory
sociálních dovedností žáků

Charakteristika cíle

Cíl v sobě zahrnuje významná průřezová témata, jako
Multikulturní výchova, Výchova demokratického občana,
Osobnostní a sociální výchova a Mediální výchova. Rozvoj
hodnotové orientace žáků považujeme podobně za důležité,
jako je rozvoj rozumových schopností. Škola by se měla
podílet na tomto rozvoji a nestavět se k podobným
„výchovným“ otázkám zády.

OPATŘENÍ - 06.01

Projekt Holokaust

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Opatření v sobě skýtá systematické obsahové a procesuální
kroky směřující k systematické implementaci témat do
struktur Školního vzdělávacího programu. Projekt vnímáme
jako prostředek/nástroj rozvoje kritického myšlení,
nadhledu, zvýšení tolerance, schopnosti rozeznat fakta od
mýtů, ověřených informací od neověřených informací,
schopnosti kontextualizovat vytržené informace a „obrnění
se“ vůči extremistickým myšlenkám a názorům.

AKTIVITA – 06.01.02
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Setkání učitelů vybraných předmětů s vybráním aktivit
a určením časového harmonogramu

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

MPSPJ a vybraní učitelé.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Září 2015.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Nejsou.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Zpráva ze setkání.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci Ředitel školy.
a výstupy aktivity
Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Chomutov
Adresa: Na Příkopech 895/19, Chomutov

CÍL 06 - OPATŘENÍ 06.01 - AKTIVITA 06.01.03

CÍL - 06

Aktivizovat boj proti xenofobii, násilí a rasismu
převážně prožitkovou formou za účelem podpory
sociálních dovedností žáků

Charakteristika cíle

Cíl v sobě zahrnuje významná průřezová témata, jako
Multikulturní výchova, Výchova demokratického občana,
Osobnostní a sociální výchova a Mediální výchova. Rozvoj
hodnotové orientace žáků považujeme podobně za důležité,
jako je rozvoj rozumových schopností. Škola by se měla
podílet na tomto rozvoji a nestavět se k podobným
„výchovným“ otázkám zády.

OPATŘENÍ - 06.01

Projekt Holokaust

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Opatření v sobě skýtá systematické obsahové a procesuální
kroky směřující k systematické implementaci témat do
struktur Školního vzdělávacího programu. Projekt vnímáme
jako prostředek/nástroj rozvoje kritického myšlení,
nadhledu, zvýšení tolerance, schopnosti rozeznat fakta od
mýtů, ověřených informací od neověřených informací,
schopnosti kontextualizovat vytržené informace a „obrnění
se“ vůči extremistickým myšlenkám a názorům.

AKTIVITA – 06.01.03
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Zakomponování aktivit do tématických plánů

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vybraní učitelé.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Září 2015.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Nejsou.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Inovované tématické plány.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci Ředitel školy.
a výstupy aktivity
Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Chomutov
Adresa: Na Příkopech 895/19, Chomutov

CÍL 06 - OPATŘENÍ 06.02 - AKTIVITA 06.02.01

CÍL - 06

Aktivizovat boj proti xenofobii, násilí a rasismu
převážně prožitkovou formou za účelem podpory
sociálních dovedností žáků

Charakteristika cíle

Cíl v sobě zahrnuje významná průřezová témata, jako
Multikulturní výchova, Výchova demokratického občana,
Osobnostní a sociální výchova a Mediální výchova. Rozvoj
hodnotové orientace žáků považujeme podobně za důležité,
jako je rozvoj rozumových schopností. Škola by se měla
podílet na tomto rozvoji a nestavět se k podobným
„výchovným“ otázkám zády.

OPATŘENÍ - 06.02

Realizace plánovaných aktivit

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Vlastní realizace je soustavou předem definovaných a
propracovaných aktivit, které mají v různých kontextech
seznámit žáky se selháním lidskosti. Má formativní dopad
na žáka, a jelikož se jedná o velmi citlivé záležitosti, je na
místě obezřetnost, takt a otevřenost pedagoga. Realizací
aktivit sledujeme rovněž zvýšení důvěry v třídním kolektivu,
zvýšení koheze žáků a pocitu bezpečí.

AKTIVITA – 06.02.01
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Realizace aktivit ve vybraných předmětech vhodnou
formou

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vybraní učitelé.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Školní rok 2015/2016.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Nejsou.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Fotodokumentace, didaktický materiál, zápis ve třídní knize,
průběžné zprávy na webu školy.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci MPSPJ.
a výstupy aktivity
Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Chomutov
Adresa: Na Příkopech 895/19, Chomutov

CÍL 06 - OPATŘENÍ 06.02 - AKTIVITA 06.02.02

CÍL - 06

Aktivizovat boj proti xenofobii, násilí a rasismu
převážně prožitkovou formou za účelem podpory
sociálních dovedností žáků

Charakteristika cíle

Cíl v sobě zahrnuje významná průřezová témata, jako
Multikulturní výchova, Výchova demokratického občana,
Osobnostní a sociální výchova a Mediální výchova. Rozvoj
hodnotové orientace žáků považujeme podobně za důležité,
jako je rozvoj rozumových schopností. Škola by se měla
podílet na tomto rozvoji a nestavět se k podobným
„výchovným“ otázkám zády.

OPATŘENÍ - 06.02

Realizace plánovaných aktivit

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Vlastní realizace je soustavou předem definovaných a
propracovaných aktivit, které mají v různých kontextech
seznámit žáky se selháním lidskosti. Má formativní dopad
na žáka, a jelikož se jedná o velmi citlivé záležitosti, je na
místě obezřetnost, takt a otevřenost pedagoga. Realizací
aktivit sledujeme rovněž zvýšení důvěry v třídním
kolektivu, zvýšení koheze žáků a pocitu bezpečí.

AKTIVITA – 06.02.02
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Vzdělávání vybraných pedagogů v oblasti informací o
Holocaustu

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vybraní učitelé.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Skolní rok 2015/2016.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Náklady dle DVPP.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Zpráva ze školení, osvědčení.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci Ředitel školy.
a výstupy aktivity
Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Chomutov
Adresa: Na Příkopech 895/19, Chomutov

CÍL 06 - OPATŘENÍ 06.02 - AKTIVITA 06.02.03

CÍL - 06

Aktivizovat boj proti xenofobii, násilí a rasismu
převážně prožitkovou formou za účelem podpory
sociálních dovedností žáků

Charakteristika cíle

Cíl v sobě zahrnuje významná průřezová témata, jako
Multikulturní výchova, Výchova demokratického občana,
Osobnostní a sociální výchova a Mediální výchova. Rozvoj
hodnotové orientace žáků považujeme podobně za důležité,
jako je rozvoj rozumových schopností. Škola by se měla
podílet na tomto rozvoji a nestavět se k podobným
„výchovným“ otázkám zády.

OPATŘENÍ - 06.02

Realizace plánovaných aktivit

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Vlastní realizace je soustavou předem definovaných a
propracovaných aktivit, které mají v různých kontextech
seznámit žáky se selháním lidskosti. Má formativní dopad
na žáka, a jelikož se jedná o velmi citlivé záležitosti, je na
místě obezřetnost, takt a otevřenost pedagoga. Realizací
aktivit sledujeme rovněž zvýšení důvěry v třídním
kolektivu, zvýšení koheze žáků a pocitu bezpečí.

AKTIVITA – 06.02.03
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Projektový den "Holocaust"

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vybraní učitelé a žáci.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Leden 2016.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Kancelářské potřeby, papír, tisk.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Zpráva z projektového dne, web, tisk, fotodokumentace.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci MPSPJ.
a výstupy aktivity
Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Chomutov
Adresa: Na Příkopech 895/19, Chomutov

CÍL 06 - OPATŘENÍ 06.02 - AKTIVITA 06.02.04

CÍL - 06

Aktivizovat boj proti xenofobii, násilí a rasismu
převážně prožitkovou formou za účelem podpory
sociálních dovedností žáků

Charakteristika cíle

Cíl v sobě zahrnuje významná průřezová témata, jako
Multikulturní výchova, Výchova demokratického občana,
Osobnostní a sociální výchova a Mediální výchova. Rozvoj
hodnotové orientace ţáků povaţujeme podobně za důleţité,
jako je rozvoj rozumových schopností. Škola by se měla
podílet na tomto rozvoji a nestavět se k podobným
„výchovným“ otázkám zády.

OPATŘENÍ - 06.02

Realizace plánovaných aktivit

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Vlastní realizace je soustavou předem definovaných a
propracovaných aktivit, které mají v různých kontextech
seznámit ţáky se selháním lidskosti. Má formativní dopad na
ţáka, a jelikoţ se jedná o velmi citlivé záleţitosti, je na místě
obezřetnost, takt a otevřenost pedagoga. Realizací aktivit
sledujeme rovněţ zvýšení důvěry v třídním kolektivu,
zvýšení koheze ţáků a pocitu bezpečí.

AKTIVITA – 06.02.04
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Prožitkové přespání ve škole s pochodem "Cestou
pochodu smrti"

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Ţáci a MPSPJ.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Duben 2016.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Stravné, cestovné.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Zpráva z akce, web, tisk, fotodokumentace.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
a výstupy aktivity

MPSPJ.

Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Chomutov
Adresa: Na Příkopech 895/19, Chomutov

CÍL 06 - OPATŘENÍ 06.02 - AKTIVITA 06.02.05

CÍL - 06

Aktivizovat boj proti xenofobii, násilí a rasismu
převážně prožitkovou formou za účelem podpory
sociálních dovedností žáků

Charakteristika cíle

Cíl v sobě zahrnuje významná průřezová témata, jako
Multikulturní výchova, Výchova demokratického občana,
Osobnostní a sociální výchova a Mediální výchova. Rozvoj
hodnotové orientace žáků považujeme podobně za důležité,
jako je rozvoj rozumových schopností. Škola by se měla
podílet na tomto rozvoji a nestavět se k podobným
„výchovným“ otázkám zády.

OPATŘENÍ - 06.02

Realizace plánovaných aktivit

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Vlastní realizace je soustavou předem definovaných a
propracovaných aktivit, které mají v různých kontextech
seznámit žáky se selháním lidskosti. Má formativní dopad
na žáka, a jelikož se jedná o velmi citlivé záležitosti, je na
místě obezřetnost, takt a otevřenost pedagoga. Realizací
aktivit sledujeme rovněž zvýšení důvěry v třídním
kolektivu, zvýšení koheze žáků a pocitu bezpečí.

AKTIVITA – 06.02.05
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Výjezd na Terezínskou tryznu

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Přihlášení žáci a MPSPJ.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Leden 2016.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Stravné, cestovné.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Zpráva z akce, web, tisk, fotodokumentace.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci MPSPJ.
a výstupy aktivity
Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Chomutov
Adresa: Na Příkopech 895/19, Chomutov

CÍL 06 - OPATŘENÍ 06.02 - AKTIVITA 06.02.06

CÍL - 06

Aktivizovat boj proti xenofobii, násilí a rasismu
převážně prožitkovou formou za účelem podpory
sociálních dovedností žáků

Charakteristika cíle

Cíl v sobě zahrnuje významná průřezová témata, jako
Multikulturní výchova, Výchova demokratického občana,
Osobnostní a sociální výchova a Mediální výchova. Rozvoj
hodnotové orientace žáků považujeme podobně za důležité,
jako je rozvoj rozumových schopností. Škola by se měla
podílet na tomto rozvoji a nestavět se k podobným
„výchovným“ otázkám zády.

OPATŘENÍ - 06.02

Realizace plánovaných aktivit

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Vlastní realizace je soustavou předem definovaných a
propracovaných aktivit, které mají v různých kontextech
seznámit žáky se selháním lidskosti. Má formativní dopad
na žáka, a jelikož se jedná o velmi citlivé záležitosti, je na
místě obezřetnost, takt a otevřenost pedagoga. Realizací
aktivit sledujeme rovněž zvýšení důvěry v třídním
kolektivu, zvýšení koheze žáků a pocitu bezpečí.

AKTIVITA – 06.02.06
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Evaluace projektu

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Přihlášení žáci, MPSPJ a učitelé vybraných předmětů.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Červen 2016.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Kancelářské potřeby.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Zpráva (tištěná podoba, e-forma na webových stránkách).

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci MPSPJ.
a výstupy aktivity
Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Chomutov
Adresa: Na Příkopech 895/19, Chomutov

CÍL 06 - OPATŘENÍ 06.03 - AKTIVITA 06.03.01

CÍL - 06

Aktivizovat boj proti xenofobii, násilí a rasismu
převážně prožitkovou formou za účelem podpory
sociálních dovedností žáků

Charakteristika cíle

Cíl v sobě zahrnuje významná průřezová témata, jako
Multikulturní výchova, Výchova demokratického občana,
Osobnostní a sociální výchova a Mediální výchova. Rozvoj
hodnotové orientace žáků považujeme podobně za důležité,
jako je rozvoj rozumových schopností. Škola by se měla
podílet na tomto rozvoji a nestavět se k podobným
„výchovným“ otázkám zády.

OPATŘENÍ - 06.03

Propagace projektu

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Viz podstata opatření 3.4. Vnímáme velmi důležité šířit
osvětu na poli eticko-morálním. Opatřením sledujeme
propagaci humanistických a antixenofobních myšlenek.
Propagací se škola otevírá veřejnosti a otevírá tak
komunikační platformu pro sdílení a směnu myšlenek,
názorů, nápadů, připomínek apod. Opatřením sledujeme
zvýšení komunikačního toku směrem k veřejnosti obecně.

AKTIVITA – 06.03.01
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Průběžné umisťování zpráv na web a do tisku

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

MPSPJ + učitelé vybraných předmětů.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Školní rok 2015/2016.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Nejsou.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Zprávy na webu školy a v regionálním tisku.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci MPSPJ.
a výstupy aktivity
Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Chomutov
Adresa: Na Příkopech 895/19, Chomutov

CÍL 06 - OPATŘENÍ 06.03 - AKTIVITA 06.03.02

CÍL - 06

Aktivizovat boj proti xenofobii, násilí a rasismu
převážně prožitkovou formou za účelem podpory
sociálních dovedností žáků

Charakteristika cíle

Cíl v sobě zahrnuje významná průřezová témata, jako
Multikulturní výchova, Výchova demokratického občana,
Osobnostní a sociální výchova a Mediální výchova. Rozvoj
hodnotové orientace ţáků povaţujeme podobně za důleţité,
jako je rozvoj rozumových schopností. Škola by se měla
podílet na tomto rozvoji a nestavět se k podobným
„výchovným“ otázkám zády.

OPATŘENÍ - 06.03

Propagace projektu

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Viz podstata opatření 3.4. Vnímáme velmi důleţité šířit
osvětu na poli eticko-morálním. Opatřením sledujeme
propagaci humanistických a antixenofobních myšlenek.
Propagací se škola otevírá veřejnosti a otevírá tak
komunikační platformu pro sdílení a směnu myšlenek,
názorů, nápadů, připomínek apod. Opatřením sledujeme
zvýšení komunikačního toku směrem k veřejnosti obecně.

AKTIVITA – 06.03.02
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Tvorba nástěnky ve vestibulu školy s pracemi žáků

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Ţáci.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

V závislosti na proběhlých aktivitách 2015/2016.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Nejsou.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Nástěnka - prezentace.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci MPSPJ.
a výstupy aktivity
Další případné poznámky:

Nejsou.

CÍL 07 - Harmonizovat třídní kolektiv
Charakteristika cíle
Cíl svým obsahem navazuje na cíl 02 a dále jej propracovává. Charakteristickým rysem je utužení
třídního kolektivu na začátku druhého stupně, který je počátkem zvyšujících se nároků na žáky
(přibývá abstraktní látka, zvýšení specificity učebních předmětů – např. od obecné vlastivědy ke
konkrétnějším obsahům v přírodopisu a dějepisu). Aktivity daného cíle rozpracovávají cíl 02 ve
smyslu mimoškolního setkávání třídního kolektivu s novým třídním učitelem. V cíli spatřujeme
utužení neformální autority učitele, budování vědomí, že školní kultura se přelévá i do
mimoškolních oblastí. Obsahem cíle sledujeme zlepšení klimatu třídy, zkvalitnění vztahu nový
třídní učitel – žáci a zpříjemnění náročného přechodu z prvního stupně na druhý stupeň.

OPATŘENÍ 07.01 - Projekt „Harmonizační pobyty“ - vzájemné seznámení žáků
šestého ročníku a třídního učitele
Charakteristika opatření
V souvislosti s opatřeními 2.2 a 2.3. Opatření sleduje posílení koheze třídní skupiny za přítomnosti
nového třídního učitele (do jisté míry můžeme o opatření uvažovat ve smyslu adaptačního pobytu).
Vysoká koheze souvisí s efektivitou třídní práce. Uvědomujeme si, že „nerozumové“ složky
(motivace, atmosféra ve třídě apod.) skrytě podporují rozumové schopnosti. Mimoškolní setkávání
pozitivně působí na klima třídy (překročení „čtyř stěn“ školy – uvědomění si, že vytvořené vztahy
nemají význam pouze v rámci instituce, ale svou povahou překračují instituci).

OPATŘENÍ 07.02 - Realizace pobytu
Charakteristika opatření
Významnost podobně jako opatření 6.2 Samotná realizace se skládá z jednotlivých kroků (nastolení
pravidel, aktivity pro spolupráci a seznámení) jejichž smyslem je vytvoření atmosféry jistoty,
důvěry, bezpečí a přijetí – tedy záměrné cílení na základní psychologické potřeby. Očekáváme
dlouhodobý dopad daného podniku.

OPATŘENÍ 07.03 - Propagace
Charakteristika opatření
Významnost podobně jako opatření 3.4 a 6.3 Sdílení opatření 7.1 rozmanitými komunikačními
kanály (rodičům, tisk, web) posiluje kvalitu formujících se vztahů na počátku docházky na druhém
stupni (za neméně důležité vnímáme touto akcí zkvalitnění vztahů s rodičovskou veřejností). Jedná

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

se o další aktivitu podporující otevřenost školy a její vnímání rodičovskou veřejností jako partnera
na životní cestě jejich dětí. Škola by neměla zůstávat uzavřená vnějším vlivům. Významným
charakteristickým rysem je transparentnost (škola by měla být transparentní).

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

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Chomutov
Adresa: Na Příkopech 895/19, Chomutov

CÍL 07 - OPATŘENÍ 07.01 - AKTIVITA 07.01.01
CÍL - 07

Harmonizovat třídní kolektiv

Charakteristika cíle

Charakteristickým rysem je utužení třídního kolektivu na
začátku druhého stupně, který je počátkem zvyšujících se
nároků na žáky. Aktivity daného cíle rozpracovávají cíl 02
ve smyslu mimoškolního setkávání třídního kolektivu s
novým třídním učitelem. V cíli spatřujeme utužení
neformální autority učitele, budování vědomí, že školní
kultura se přelévá i do mimoškolních oblastí.

OPATŘENÍ - 07.01

Projekt „Harmonizační pobyty“ - vzájemné seznámení
žáků šestého ročníku a třídního učitele

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

V souvislosti s opatřeními 2. 2. a 2.3. Opatření sleduje
posílení koheze třídní skupiny za přítomnosti nového
třídního učitele. Vysoká koheze souvisí s efektivitou třídní
práce.

AKTIVITA – 07.01.01
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Výběr vhodného termínu a lokality

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

MPSPJ a budoucí třídní učitelé.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Květen 2015.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Nejsou.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Zápis ze setkání, návrh termínu a lokality.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci Zástupce ředitele.
a výstupy aktivity
Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Chomutov
Adresa: Na Příkopech 895/19, Chomutov

CÍL 07 - OPATŘENÍ 07.01 - AKTIVITA 07.01.02
CÍL - 07

Harmonizovat třídní kolektiv

Charakteristika cíle

Charakteristickým rysem je utužení třídního kolektivu na
začátku druhého stupně, který je počátkem zvyšujících se
nároků na žáky. Aktivity daného cíle rozpracovávají cíl 02
ve smyslu mimoškolního setkávání třídního kolektivu s
novým třídním učitelem. V cíli spatřujeme utužení
neformální autority učitele, budování vědomí, že školní
kultura se přelévá i do mimoškolních oblastí.

OPATŘENÍ - 07.01

Projekt „Harmonizační pobyty“ - vzájemné seznámení
žáků šestého ročníku a třídního učitele

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

V souvislosti s opatřeními 2. 2. a 2.3. Opatření sleduje
posílení koheze třídní skupiny za přítomnosti nového
třídního učitele. Vysoká koheze souvisí s efektivitou třídní
práce.

AKTIVITA – 07.01.02
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Objednání pobytu ve vybrané lokalitě a dopravy

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

MPSPJ a budoucí třídní učitelé.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

V týdnu od 15. 6. 2015.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Nejsou.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Objednávka (faktura).

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci Zástupce ředitele.
a výstupy aktivity
Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Chomutov
Adresa: Na Příkopech 895/19, Chomutov

CÍL 07 - OPATŘENÍ 07.01 - AKTIVITA 07.01.03
CÍL - 07

Harmonizovat třídní kolektiv

Charakteristika cíle

Charakteristickým rysem je utužení třídního kolektivu na
začátku druhého stupně, který je počátkem zvyšujících se
nároků na žáky. Aktivity daného cíle rozpracovávají cíl 02
ve smyslu mimoškolního setkávání třídního kolektivu s
novým třídním učitelem. V cíli spatřujeme utužení
neformální autority učitele, budování vědomí, že školní
kultura se přelévá i do mimoškolních oblastí.

OPATŘENÍ - 07.01

Projekt „Harmonizační pobyty“ - vzájemné seznámení
žáků šestého ročníku a třídního učitele

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

V souvislosti s opatřeními 2. 2. a 2.3. Opatření sleduje
posílení koheze třídní skupiny za přítomnosti nového
třídního učitele. Vysoká koheze souvisí s efektivitou třídní
práce.

AKTIVITA – 07.01.03
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Oslovení žáků s nabídkou

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Budoucí třídní učitel v rámci náslechu.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

V týdnu od 15. 6. 2015.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Nejsou.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Potvrzení náslechu v třídní knize budoucího třídního učitele.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci Zástupce ředitele.
a výstupy aktivity
Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Chomutov
Adresa: Na Příkopech 895/19, Chomutov

CÍL 07 - OPATŘENÍ 07.01 - AKTIVITA 07.01.04
CÍL - 07

Harmonizovat třídní kolektiv

Charakteristika cíle

Charakteristickým rysem je utužení třídního kolektivu na
začátku druhého stupně, který je počátkem zvyšujících se
nároků na žáky. Aktivity daného cíle rozpracovávají cíl 02
ve smyslu mimoškolního setkávání třídního kolektivu s
novým třídním učitelem. V cíli spatřujeme utužení
neformální autority učitele, budování vědomí, že školní
kultura se přelévá i do mimoškolních oblastí.

OPATŘENÍ - 07.01

Projekt „Harmonizační pobyty“ - vzájemné seznámení
žáků šestého ročníku a třídního učitele

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

V souvislosti s opatřeními 2. 2. a 2.3. Opatření sleduje
posílení koheze třídní skupiny za přítomnosti nového
třídního učitele. Vysoká koheze souvisí s efektivitou třídní
práce.

AKTIVITA – 07.01.04
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Oslovení zákonných zástupců žáků s nabídkou a
významem harmonizačního výjezdu v rámci schůzky

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Budoucí třídní učitel .

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

V týdnu od 22. 6. 2015.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Nejsou.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Zpráva vedení školy.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci Zástupce ředitele.
a výstupy aktivity
Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Chomutov
Adresa: Na Příkopech 895/19, Chomutov

CÍL 07 - OPATŘENÍ 07.01 - AKTIVITA 07.01.05
CÍL - 07

Harmonizovat třídní kolektiv

Charakteristika cíle

Charakteristickým rysem je utužení třídního kolektivu na
začátku druhého stupně, který je počátkem zvyšujících se
nároků na žáky. Aktivity daného cíle rozpracovávají cíl 02
ve smyslu mimoškolního setkávání třídního kolektivu s
novým třídním učitelem. V cíli spatřujeme utužení
neformální autority učitele, budování vědomí, že školní
kultura se přelévá i do mimoškolních oblastí.

OPATŘENÍ - 07.01

Projekt „Harmonizační pobyty“ - vzájemné seznámení
žáků šestého ročníku a třídního učitele

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

V souvislosti s opatřeními 2. 2. a 2.3. Opatření sleduje
posílení koheze třídní skupiny za přítomnosti nového
třídního učitele. Vysoká koheze souvisí s efektivitou třídní
práce.

AKTIVITA – 07.01.05
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Příprava organizace pobytu - plán práce

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

MPSPJ + třídní učitelé šestého ročníku.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Srpen 2015.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Plán výjezdu a finanční rozvaha.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci MPSPJ.
a výstupy aktivity
Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Chomutov
Adresa: Na Příkopech 895/19, Chomutov

CÍL 07 - OPATŘENÍ 07.01 - AKTIVITA 07.01.06
CÍL - 07

Harmonizovat třídní kolektiv

Charakteristika cíle

Charakteristickým rysem je utužení třídního kolektivu na
začátku druhého stupně, který je počátkem zvyšujících se
nároků na žáky. Aktivity daného cíle rozpracovávají cíl 02
ve smyslu mimoškolního setkávání třídního kolektivu s
novým třídním učitelem. V cíli spatřujeme utužení
neformální autority učitele, budování vědomí, že školní
kultura se přelévá i do mimoškolních oblastí.

OPATŘENÍ - 07.01

Projekt „Harmonizační pobyty“ - vzájemné seznámení
žáků šestého ročníku a třídního učitele

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

V souvislosti s opatřeními 2. 2. a 2.3. Opatření sleduje
posílení koheze třídní skupiny za přítomnosti nového
třídního učitele. Vysoká koheze souvisí s efektivitou třídní
práce.

AKTIVITA – 07.01.06
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Tvorba informací a návratek pro zákonné zástupce

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Třídní učitelé šestého ročníku.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Srpen 2015.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Kancelářský papír, tisk.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Návratky.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci MPSPJ.
a výstupy aktivity
Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Chomutov
Adresa: Na Příkopech 895/19, Chomutov

CÍL 07 - OPATŘENÍ 07.01 - AKTIVITA 07.01.07
CÍL - 07

Harmonizovat třídní kolektiv

Charakteristika cíle

Charakteristickým rysem je utužení třídního kolektivu na
začátku druhého stupně, který je počátkem zvyšujících se
nároků na žáky. Aktivity daného cíle rozpracovávají cíl 02
ve smyslu mimoškolního setkávání třídního kolektivu s
novým třídním učitelem. V cíli spatřujeme utužení
neformální autority učitele, budování vědomí, že školní
kultura se přelévá i do mimoškolních oblastí.

OPATŘENÍ - 07.01

Projekt „Harmonizační pobyty“ - vzájemné seznámení
žáků šestého ročníku a třídního učitele

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

V souvislosti s opatřeními 2. 2. a 2.3. Opatření sleduje
posílení koheze třídní skupiny za přítomnosti nového
třídního učitele. Vysoká koheze souvisí s efektivitou třídní
práce.

AKTIVITA – 07.01.07
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Rozdání informací pro ZZ žákům

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Třídní učitelé šestého ročníku.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Září 2015.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Kancelářský papír, tisk.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Zápis v TK.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci MPSPJ.
a výstupy aktivity
Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Chomutov
Adresa: Na Příkopech 895/19, Chomutov

CÍL 07 - OPATŘENÍ 07.01 - AKTIVITA 07.01.08
CÍL - 07

Harmonizovat třídní kolektiv

Charakteristika cíle

Charakteristickým rysem je utužení třídního kolektivu na
začátku druhého stupně, který je počátkem zvyšujících se
nároků na žáky. Aktivity daného cíle rozpracovávají cíl 02
ve smyslu mimoškolního setkávání třídního kolektivu s
novým třídním učitelem. V cíli spatřujeme utužení
neformální autority učitele, budování vědomí, že školní
kultura se přelévá i do mimoškolních oblastí.

OPATŘENÍ - 07.01

Projekt „Harmonizační pobyty“ - vzájemné seznámení
žáků šestého ročníku a třídního učitele

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

V souvislosti s opatřeními 2. 2. a 2.3. Opatření sleduje
posílení koheze třídní skupiny za přítomnosti nového
třídního učitele. Vysoká koheze souvisí s efektivitou třídní
práce.

AKTIVITA – 07.01.08
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Výběr návratek s následným upřesněním počtu
zúčastněných žáků

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Třídní učitelé šestého ročníku.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Září 2015.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Nejsou.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Vybrané návratky.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci MPSPJ.
a výstupy aktivity
Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Chomutov
Adresa: Na Příkopech 895/19, Chomutov

CÍL 07 - OPATŘENÍ 07.01 - AKTIVITA 07.01.09
CÍL - 07

Harmonizovat třídní kolektiv

Charakteristika cíle

Charakteristickým rysem je utužení třídního kolektivu na
začátku druhého stupně, který je počátkem zvyšujících se
nároků na žáky. Aktivity daného cíle rozpracovávají cíl 02
ve smyslu mimoškolního setkávání třídního kolektivu s
novým třídním učitelem. V cíli spatřujeme utužení
neformální autority učitele, budování vědomí, že školní
kultura se přelévá i do mimoškolních oblastí.

OPATŘENÍ - 07.01

Projekt „Harmonizační pobyty“ - vzájemné seznámení
žáků šestého ročníku a třídního učitele

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

V souvislosti s opatřeními 2. 2. a 2.3. Opatření sleduje
posílení koheze třídní skupiny za přítomnosti nového
třídního učitele. Vysoká koheze souvisí s efektivitou třídní
práce.

AKTIVITA – 07.01.09
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Příprava materiálů

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Třídní učitelé šestého ročníku.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Září 2015.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Kancelářský papír a potřeby, flipchart, tisk, kopie.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Soupis materiálu, účtenky.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci Hospodářka školy.
a výstupy aktivity
Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Chomutov
Adresa: Na Příkopech 895/19, Chomutov

CÍL 07 - OPATŘENÍ 07.01 - AKTIVITA 07.01.10
CÍL - 07

Harmonizovat třídní kolektiv

Charakteristika cíle

Charakteristickým rysem je utužení třídního kolektivu na
začátku druhého stupně, který je počátkem zvyšujících se
nároků na žáky. Aktivity daného cíle rozpracovávají cíl 02
ve smyslu mimoškolního setkávání třídního kolektivu s
novým třídním učitelem. V cíli spatřujeme utužení
neformální autority učitele, budování vědomí, že školní
kultura se přelévá i do mimoškolních oblastí.

OPATŘENÍ - 07.01

Projekt „Harmonizační pobyty“ - vzájemné seznámení
žáků šestého ročníku a třídního učitele

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

V souvislosti s opatřeními 2. 2. a 2.3. Opatření sleduje
posílení koheze třídní skupiny za přítomnosti nového
třídního učitele. Vysoká koheze souvisí s efektivitou třídní
práce.

AKTIVITA – 07.01.10
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Poučení žáků i pedagogů před výjezdem

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Třídní učitelé šestého ročníku, SZŘ.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Září 2015.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Nejsou.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Podpisy pedagogů a žáků.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci SZŘ.
a výstupy aktivity
Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Chomutov
Adresa: Na Příkopech 895/19, Chomutov

CÍL 07 - OPATŘENÍ 07.02 - AKTIVITA 07.02.01
CÍL - 07

Harmonizovat třídní kolektiv

Charakteristika cíle

Charakteristickým rysem je utužení třídního kolektivu na
začátku druhého stupně, který je počátkem zvyšujících se
nároků na žáky. Aktivity daného cíle rozpracovávají cíl 02
ve smyslu mimoškolního setkávání třídního kolektivu s
novým třídním učitelem. V cíli spatřujeme utužení
neformální autority učitele, budování vědomí, že školní
kultura se přelévá i do mimoškolních oblastí.

OPATŘENÍ - 07.02

Realizace pobytu

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Významnost podobně jako opatření 6.2 Samotná realizace
se skládá z jednotlivých kroků, jejichž smyslem je vytvoření
atmosféry jistoty, důvěry, bezpečí a přijetí – tedy záměrné
cílení na základní psychologické potřeby.

AKTIVITA – 07.02.01
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Nastavení pravidel školní akce

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Žáci a učitelé šestého ročníku.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Září 2015.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Nejsou.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Vyvěšená pravidla, fotodokumentace.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci Třídní učitelé.
a výstupy aktivity
Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Chomutov
Adresa: Na Příkopech 895/19, Chomutov

CÍL 07 - OPATŘENÍ 07.02 - AKTIVITA 07.02.02
CÍL - 07

Harmonizovat třídní kolektiv

Charakteristika cíle

Charakteristickým rysem je utužení třídního kolektivu na
začátku druhého stupně, který je počátkem zvyšujících se
nároků na žáky. Aktivity daného cíle rozpracovávají cíl 02
ve smyslu mimoškolního setkávání třídního kolektivu s
novým třídním učitelem. V cíli spatřujeme utužení
neformální autority učitele, budování vědomí, že školní
kultura se přelévá i do mimoškolních oblastí.

OPATŘENÍ - 07.02

Realizace pobytu

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Významnost podobně jako opatření 6.2 Samotná realizace
se skládá z jednotlivých kroků, jejichž smyslem je vytvoření
atmosféry jistoty, důvěry, bezpečí a přijetí – tedy záměrné
cílení na základní psychologické potřeby.

AKTIVITA – 07.02.02
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Aktivity vedoucí k vzájemnému seznámení

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Žáci a učitelé šestého ročníku.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Září 2015.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Nejsou (popř. urč. didaktický materiál).

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Fotodokumentace, následná zpráva z akce.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci MPSPJ.
a výstupy aktivity
Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Chomutov
Adresa: Na Příkopech 895/19, Chomutov

CÍL 07 - OPATŘENÍ 07.02 - AKTIVITA 07.02.03
CÍL - 07

Harmonizovat třídní kolektiv

Charakteristika cíle

Charakteristickým rysem je utužení třídního kolektivu na
začátku druhého stupně, který je počátkem zvyšujících se
nároků na žáky. Aktivity daného cíle rozpracovávají cíl 02
ve smyslu mimoškolního setkávání třídního kolektivu s
novým třídním učitelem. V cíli spatřujeme utužení
neformální autority učitele, budování vědomí, že školní
kultura se přelévá i do mimoškolních oblastí.

OPATŘENÍ - 07.02

Realizace pobytu

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Významnost podobně jako opatření 6.2 Samotná realizace
se skládá z jednotlivých kroků, jejichž smyslem je vytvoření
atmosféry jistoty, důvěry, bezpečí a přijetí – tedy záměrné
cílení na základní psychologické potřeby.

AKTIVITA – 07.02.03
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Aktivity vedoucí k vzájemnému naslouchání a spolupráci

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Žáci a učitelé šestého ročníku.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Září 2015.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Nejsou (popř. urč. didaktický materiál).

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Fotodokumentace, následná zpráva z akce.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci MPSPJ.
a výstupy aktivity
Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Chomutov
Adresa: Na Příkopech 895/19, Chomutov

CÍL 07 - OPATŘENÍ 07.02 - AKTIVITA 07.02.04
CÍL - 07

Harmonizovat třídní kolektiv

Charakteristika cíle

Charakteristickým rysem je utužení třídního kolektivu na
začátku druhého stupně, který je počátkem zvyšujících se
nároků na žáky. Aktivity daného cíle rozpracovávají cíl 02
ve smyslu mimoškolního setkávání třídního kolektivu s
novým třídním učitelem. V cíli spatřujeme utužení
neformální autority učitele, budování vědomí, že školní
kultura se přelévá i do mimoškolních oblastí.

OPATŘENÍ - 07.02

Realizace pobytu

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Významnost podobně jako opatření 6.2 Samotná realizace
se skládá z jednotlivých kroků, jejichž smyslem je vytvoření
atmosféry jistoty, důvěry, bezpečí a přijetí – tedy záměrné
cílení na základní psychologické potřeby.

AKTIVITA – 07.02.04
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Evaluace harmonizačního výjezdu

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Žáci a učitelé šestého ročníku.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Září 2015.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Nejsou (popř. tisk dotazníku).

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Fotodokumentace, zpráva z akce.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci MPSPJ.
a výstupy aktivity
Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Chomutov
Adresa: Na Příkopech 895/19, Chomutov

CÍL 07 - OPATŘENÍ 07.03 - AKTIVITA 07.03.01
CÍL - 07

Harmonizovat třídní kolektiv

Charakteristika cíle

Charakteristickým rysem je utužení třídního kolektivu na
začátku druhého stupně, který je počátkem zvyšujících se
nároků na žáky. Aktivity daného cíle rozpracovávají cíl 02
ve smyslu mimoškolního setkávání třídního kolektivu s
novým třídním učitelem. V cíli spatřujeme utužení
neformální autority učitele, budování vědomí, že školní
kultura se přelévá i do mimoškolních oblastí.

OPATŘENÍ - 07.03

Propagace

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Sdílení opatření 7.1 rozmanitými komunikačními kanály
(rodičům, tisk, web) posiluje kvalitu formujících se vztahů
na počátku docházky na druhém stupni (za neméně důležité
vnímáme touto akcí zkvalitnění vztahů s rodičovskou
veřejností).

AKTIVITA – 07.03.01
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Tvorba zprávy z výjezdu

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Učitelé šestého ročníku.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Září 2015.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Nejsou.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Zpráva.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci Ředitel školy.
a výstupy aktivity
Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Chomutov
Adresa: Na Příkopech 895/19, Chomutov

CÍL 07 - OPATŘENÍ 07.03 - AKTIVITA 07.03.02
CÍL - 07

Harmonizovat třídní kolektiv

Charakteristika cíle

Charakteristickým rysem je utuţení třídního kolektivu na
začátku druhého stupně, který je počátkem zvyšujících se
nároků na ţáky. Aktivity daného cíle rozpracovávají cíl 02
ve smyslu mimoškolního setkávání třídního kolektivu s
novým třídním učitelem. V cíli spatřujeme utuţení
neformální autority učitele, budování vědomí, ţe školní
kultura se přelévá i do mimoškolních oblastí.

OPATŘENÍ - 07.03

Propagace

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Sdílení opatření 7.1 rozmanitými komunikačními kanály
(rodičům, tisk, web) posiluje kvalitu formujících se vztahů
na počátku docházky na druhém stupni (za neméně důleţité
vnímáme touto akcí zkvalitnění vztahů s rodičovskou
veřejností).

AKTIVITA – 07.03.02
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Zpráva na web školy a do regionálního tisku

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Ţáci a učitelé šestého ročníku.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Září 2015.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Nejsou.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Školní web, regionální tisk.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci MPSPJ.
a výstupy aktivity
Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Chomutov
Adresa: Na Příkopech 895/19, Chomutov

CÍL 07 - OPATŘENÍ 07.03 - AKTIVITA 07.03.03
CÍL - 07

Harmonizovat třídní kolektiv

Charakteristika cíle

Charakteristickým rysem je utužení třídního kolektivu na
začátku druhého stupně, který je počátkem zvyšujících se
nároků na žáky. Aktivity daného cíle rozpracovávají cíl 02
ve smyslu mimoškolního setkávání třídního kolektivu s
novým třídním učitelem. V cíli spatřujeme utužení
neformální autority učitele, budování vědomí, že školní
kultura se přelévá i do mimoškolních oblastí.

OPATŘENÍ - 07.03

Propagace

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Sdílení opatření 7.1 rozmanitými komunikačními kanály
(rodičům, tisk, web) posiluje kvalitu formujících se vztahů
na počátku docházky na druhém stupni (za neméně důležité
vnímáme touto akcí zkvalitnění vztahů s rodičovskou
veřejností).

AKTIVITA – 07.03.03
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Tvorba nástěnek z dovezených materiálů

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Žáci šestrých ročníků.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Září 2015.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Nejsou.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Nástěnky šestých tříd a školy.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci Třídní učitelé.
a výstupy aktivity
Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Chomutov
Adresa: Na Příkopech 895/19, Chomutov

CÍL 07 - OPATŘENÍ 07.03 - AKTIVITA 07.03.04
CÍL - 07

Harmonizovat třídní kolektiv

Charakteristika cíle

Charakteristickým rysem je utužení třídního kolektivu na
začátku druhého stupně, který je počátkem zvyšujících se
nároků na žáky. Aktivity daného cíle rozpracovávají cíl 02
ve smyslu mimoškolního setkávání třídního kolektivu s
novým třídním učitelem. V cíli spatřujeme utužení
neformální autority učitele, budování vědomí, že školní
kultura se přelévá i do mimoškolních oblastí.

OPATŘENÍ - 07.03

Propagace

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Sdílení opatření 7.1 rozmanitými komunikačními kanály
(rodičům, tisk, web) posiluje kvalitu formujících se vztahů
na počátku docházky na druhém stupni (za neméně důležité
vnímáme touto akcí zkvalitnění vztahů s rodičovskou
veřejností).

AKTIVITA – 07.03.04
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Zpráva pro rodiče na TS

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Třídní učitelé.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Termínu TS 2015.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Nejsou.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Prezentace třídní akce např. powerpoint.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci Třídní učitelé.
a výstupy aktivity
Další případné poznámky:

Nejsou.

CÍL 08 - Zvyšovat kvalitu klimatu pracovního prostředí zaměstnanců školy
Charakteristika cíle
Obsahovou rovinou příslušného cíle je zkvalitnění a upevnění vztahů na pracovišti. Spokojený
pracovník je výkonný pracovník. Aktivity jsou cílené na oficiální (pracovní) setkávání i na
neoficiální (mimopracovní) setkávání pedagogických i nepedagogických pracovníků. Kohezi
pracovníků školy si žáci intuitivně uvědomují a neměli by cítit rozkoly - rozmíšky by v žácích
mohli vyvolávat nejistotu, případně by je mohly povzbuzovat v nežádoucím chování. Je nutné, aby
pracovníci školy více „táhli za jeden provaz“. Fenomén jednoty si musí pracovníci uvědomovat,
jelikož kvalita klimatu v pedagogickém sboru i mezi nepedagogickými pracovníky se do určité míry
bude zcela jistě podepisovat i na kvalitu klimatu mezi žáky, což bude zase zpětně ovlivňovat kvalitu
školní práce (výkonnost).

OPATŘENÍ 08.01 - Metodická sdružení
Charakteristika opatření
Realizace metodických sdružení slouží k akceleraci směny zkušeností, znalostí a kreativních nápadů
mezi jednotlivými pedagogy v rámci předmětových komisí. Dynamická výměna názorů,
argumentace, vyjasňování má pozitivní a formativní vliv (potvrzování úspěšných kroků, korekce a
úprava těch ne zcela zdařilých). Pravidelná setkávání se promítnou na kvalitu vyučovacího procesu
a zvýšení profesních kompetencí učitelů. Přijímat konstruktivní kritiku skýtá sebe rozvíjející
potenciál (oproštění od vnímání kritiky vztahovačně, tedy na své ego – příklon k vnímání kritiky
jako potenciál osobního růstu). Zvýšení četnosti setkávání by mělo ve svém důsledku vést
k formování pozitivních vazeb napříč jednotlivými pedagogy příslušných předmětových komisí.

OPATŘENÍ 08.02 - Společné akce pracovníků školy
Charakteristika opatření
Opatření sleduje zejména posílení neformálních vztahů mezi pedagogickými i nepedagogickými
pracovníky (nelze vnímat školní instituci tím způsobem, že je tvořena pouze pedagogickými
pracovníky – klima tvoří všechny osoby školní instituce, včetně nepedagogických pracovníků).
Kvalita neformálních vztahů má pozitivní dopad na atmosféru uvnitř pedagogického sboru i mezi
nepedagogickými pracovníky. Spokojený pracovník je výkonný pracovník (ať už je pedagogický
nebo nepedagogický pracovník). Opatření se skládá z pravidelných akcí, které podporují pozitivní
atmosféru mezi pracovníky školy.

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

OPATŘENÍ 08.03 - Společný výjezd pracovníků školy
Charakteristika opatření
V souvislosti s opatřením 8.2. Společné trávení volného času i mimo instituci má dopad na
semknutí a zvýšení kvality neformálních vztahů (setkávání mimo instituci je přirozené, méně upjaté
a uvolněné). Opatření rozpracovává charakteristické rysy opaření 08.02. Vedení školy chce alespoň
jednoročně umožnit pracovníkům výběr možné akce, které by mělo širší rozměr a z toho důvodu i
větší dopad. Opatření se skládá z jednotlivých kroků, od průzkumu, přes realizaci a evaluaci
vybrané aktivity. Ve výběru se pracovníkům školy poskytuje volná ruka, aby měli ve výběru právě
oni rozhodující slovo. Daným opatřením sledujeme zvýšení pocitu autonomie a významnosti
každého pracovníka školy.

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

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Chomutov
Adresa: Na Příkopech 895/19, Chomutov

CÍL 08 - OPATŘENÍ 08.01 - AKTIVITA 08.01.01
CÍL - 08

Charakteristika cíle

Zvyšovat kvalitu klimatu pracovního prostředí
zaměstnanců školy
Obsahovou rovinou příslušného cíle je zkvalitnění a
upevnění vztahů na pracovišti. Aktivity jsou cílené na
oficiální (pracovní) setkávání i na neoficiální
(mimopracovní) setkávání pracovníků školy. Kohezi
pedagogických i nepedagogických pracovníků si žáci
intuitivně uvědomují a neměli by tyto rozkoly cítit –
rozmíšky by v žácích mohli vyvolávat nejistotu, případně by
je mohly povzbuzovat v nežádoucím chování.

OPATŘENÍ - 08.01

Metodická sružení

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Realizace metodických sdružení slouží k akceleraci směny
zkušeností, znalostí a kreativních nápadů mezi jednotlivými
pedagogy v rámci předmětových komisí. Dynamická výměna
názorů, argumentace, vyjasňování má pozitivní a formativní
vliv (potvrzování úspěšných kroků, korekce a úprava těch ne
zcela zdařilých). Pravidelná setkávání se promítnou na
kvalitu vyučovacího procesu a zvýšení profesních
kompetencí učitelů.

AKTIVITA – 08.01.01
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Metodická sdružení

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity
ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace
NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb
INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP
EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
a výstupy aktivity
Další případné poznámky:

Vedoucí jednotlivých předmětových komisí.
Každé čtvrtletí.
Občerstvení.
Zpráva z metodického sdružení.
Vedení školy.
Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Chomutov
Adresa: Na Příkopech 895/19, Chomutov

CÍL 08 - OPATŘENÍ 08.01 - AKTIVITA 08.01.02
CÍL - 08

Zvyšovat kvalitu klimatu pracovního prostředí
zaměstnanců školy

Charakteristika cíle

Obsahovou rovinou příslušného cíle je zkvalitnění a
upevnění vztahů na pracovišti. Aktivity jsou cílené na
oficiální (pracovní) setkávání i na neoficiální
(mimopracovní) setkávání pracovníků školy. Kohezi
pedagogických i nepedagogických pracovníků si žáci
intuitivně uvědomují a neměli by tyto rozkoly cítit –
rozmíšky by v žácích mohli vyvolávat nejistotu, případně by
je mohly povzbuzovat v nežádoucím chování.

OPATŘENÍ - 08.01

Metodická sružení

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Realizace metodických sdružení slouží k akceleraci směny
zkušeností, znalostí a kreativních nápadů mezi jednotlivými
pedagogy v rámci předmětových komisí. Dynamická
výměna názorů, argumentace, vyjasňování má pozitivní a
formativní vliv (potvrzování úspěšných kroků, korekce a
úprava těch ne zcela zdařilých). Pravidelná setkávání se
promítnou na kvalitu vyučovacího procesu a zvýšení
profesních kompetencí učitelů.

AKTIVITA – 08.01.02
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Informování pedagogů

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Pedagogický sbor.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

V návaznosti na předchozí aktivitu.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb
INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP
EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
Další případné poznámky:

Nejsou.
Prezenční listina.
Vedení školy.
Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Chomutov
Adresa: Na Příkopech 895/19, Chomutov

CÍL 08 - OPATŘENÍ 08.01 - AKTIVITA 08.01.03
CÍL - 08

Zvyšovat kvalitu klimatu pracovního prostředí
zaměstnanců školy

Charakteristika cíle

Obsahovou rovinou příslušného cíle je zkvalitnění a
upevnění vztahů na pracovišti. Aktivity jsou cílené na
oficiální (pracovní) setkávání i na neoficiální
(mimopracovní) setkávání pracovníků školy. Kohezi
pedagogických i nepedagogických pracovníků si žáci
intuitivně uvědomují a neměli by tyto rozkoly cítit –
rozmíšky by v žácích mohli vyvolávat nejistotu, případně by
je mohly povzbuzovat v nežádoucím chování.

OPATŘENÍ - 08.01

Metodická sružení

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Realizace metodických sdružení slouží k akceleraci směny
zkušeností, znalostí a kreativních nápadů mezi jednotlivými
pedagogy v rámci předmětových komisí. Dynamická
výměna názorů, argumentace, vyjasňování má pozitivní a
formativní vliv (potvrzování úspěšných kroků, korekce a
úprava těch ne zcela zdařilých). Pravidelná setkávání se
promítnou na kvalitu vyučovacího procesu a zvýšení
profesních kompetencí učitelů.

AKTIVITA – 08.01.03
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Výměna zkušeností mezi předmětovými komisemi

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Pedagogický sbor.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

V návaznosti na předchozí aktivitu.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Nejsou.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Vzájemné setkání - zápis ze setkání.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci Vedení školy.
a výstupy aktivity
Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Chomutov
Adresa: Na Příkopech 895/19, Chomutov

CÍL 08 - OPATŘENÍ 08.02 - AKTIVITA 08.02.01
CÍL - 08

Zvyšovat kvalitu klimatu pracovního prostředí
zaměstnanců školy

Charakteristika cíle

Obsahovou rovinou příslušného cíle je zkvalitnění a
upevnění vztahů na pracovišti. Aktivity jsou cílené na
oficiální (pracovní) setkávání i na neoficiální
(mimopracovní) setkávání pracovníků školy. Kohezi
pedagogických i nepedagogických pracovníků si žáci
intuitivně uvědomují a neměli by tyto rozkoly cítit –
rozmíšky by v žácích mohli vyvolávat nejistotu, případně by
je mohly povzbuzovat v nežádoucím chování.

OPATŘENÍ - 08.02

Společné akce pracovníků školy

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Opatření sleduje zejména posílení neformálních vztahů mezi
pedagogickými i nepedagogickými pracovníky (nelze
vnímat školní instituci tím způsobem, že je tvořena pouze
pedagogickými pracovníky – klima tvoří všechny osoby
školní instituce, včetně nepedagogických pracovníků).
Kvalita neformálních vztahů má pozitivní dopad na
atmosféru uvnitř pedagogického sboru i mezi
nepedagogickými pracovníky.

AKTIVITA – 08.02.01
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Vánoční posezení

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Určená osoba vedením školy.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Prosinec 2015.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Občerstvení.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Setkání pracovníků.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci Vedení školy.
a výstupy aktivity
Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Chomutov
Adresa: Na Příkopech 895/19, Chomutov

CÍL 08 - OPATŘENÍ 08.02 - AKTIVITA 08.02.02
CÍL - 08

Zvyšovat kvalitu klimatu pracovního prostředí
zaměstnanců školy

Charakteristika cíle

Obsahovou rovinou příslušného cíle je zkvalitnění a
upevnění vztahů na pracovišti. Aktivity jsou cílené na
oficiální (pracovní) setkávání i na neoficiální
(mimopracovní) setkávání pracovníků školy. Kohezi
pedagogických i nepedagogických pracovníků si žáci
intuitivně uvědomují a neměli by tyto rozkoly cítit –
rozmíšky by v žácích mohli vyvolávat nejistotu, případně by
je mohly povzbuzovat v nežádoucím chování.

OPATŘENÍ - 08.02

Společné akce pracovníků školy

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Opatření sleduje zejména posílení neformálních vztahů mezi
pedagogickými i nepedagogickými pracovníky (nelze vnímat
školní instituci tím způsobem, že je tvořena pouze
pedagogickými pracovníky – klima tvoří všechny osoby
školní instituce, včetně nepedagogických pracovníků).
Kvalita neformálních vztahů má pozitivní dopad na
atmosféru uvnitř pedagogického sboru i mezi
nepedagogickými pracovníky.

AKTIVITA – 08.02.02
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Den učitelů

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci
ČASOVÝaktivity
HORIZONT
Konkretizace času realizace
NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb
INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP
EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
Další případné poznámky:

Určená osoba vedením školy.
Březen 2016.
Dle potřeby - občerstvení.
Setkání pracovníků.
Vedení školy.
Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Chomutov
Adresa: Na Příkopech 895/19, Chomutov

CÍL 08 - OPATŘENÍ 08.02 - AKTIVITA 08.02.03
CÍL - 08

Zvyšovat kvalitu klimatu pracovního prostředí
zaměstnanců školy

Charakteristika cíle

Obsahovou rovinou příslušného cíle je zkvalitnění a
upevnění vztahů na pracovišti. Aktivity jsou cílené na
oficiální (pracovní) setkávání i na neoficiální
(mimopracovní) setkávání pracovníků školy. Kohezi
pedagogických i nepedagogických pracovníků si žáci
intuitivně uvědomují a neměli by tyto rozkoly cítit –
rozmíšky by v žácích mohli vyvolávat nejistotu, případně by
je mohly povzbuzovat v nežádoucím chování.

OPATŘENÍ - 08.02

Společné akce pracovníků školy

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Opatření sleduje zejména posílení neformálních vztahů mezi
pedagogickými i nepedagogickými pracovníky (nelze vnímat
školní instituci tím způsobem, že je tvořena pouze
pedagogickými pracovníky – klima tvoří všechny osoby
školní instituce, včetně nepedagogických pracovníků).
Kvalita neformálních vztahů má pozitivní dopad na
atmosféru uvnitř pedagogického sboru i mezi
nepedagogickými pracovníky.

AKTIVITA – 08.02.03
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Ukončení školního roku

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity
ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Určená osoba vedením školy.
Červen 2015.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Dle potřeby - občerstvení.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Setkání pracovníků.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
a
výstupy
aktivity
Další
případné
poznámky:

Vedení školy.
Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Chomutov
Adresa: Na Příkopech 895/19, Chomutov

CÍL 08 - OPATŘENÍ 08.03 - AKTIVITA 08.03.01
CÍL - 08

Zvyšovat kvalitu klimatu pracovního prostředí
zaměstnanců školy

Charakteristika cíle

Obsahovou rovinou příslušného cíle je zkvalitnění a
upevnění vztahů na pracovišti. Aktivity jsou cílené na
oficiální (pracovní) setkávání i na neoficiální
(mimopracovní) setkávání pracovníků školy. Kohezi
pedagogických i nepedagogických pracovníků si žáci
intuitivně uvědomují a neměli by tyto rozkoly cítit –
rozmíšky by v žácích mohli vyvolávat nejistotu, případně by
je mohly povzbuzovat v nežádoucím chování.

OPATŘENÍ - 08.03

Společný výjezd pracovníků školy

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

V souvislosti s opatřením 8.2. Společné trávení volného
času i mimo instituci má dopad na semknutí a zvýšení
kvality neformálních vztahů (setkávání mimo instituci je
přirozené, méně upjaté a uvolněné). Daným opatřením
sledujeme zvýšení pocitu autonomie a významnosti každého
pracovníka školy.

AKTIVITA – 08.03.01
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Průzkum - zájem

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci
ČASOVÝaktivity
HORIZONT
Konkretizace času realizace

Určená osoba vedením školy.
Srpen 2016.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Papíry, tisk.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Dotazník.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci Vedení školy.
a výstupy aktivity
Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Chomutov
Adresa: Na Příkopech 895/19, Chomutov

CÍL 08 - OPATŘENÍ 08.03 - AKTIVITA 08.03.02
CÍL - 08

Zvyšovat kvalitu klimatu pracovního prostředí
zaměstnanců školy

Charakteristika cíle

Obsahovou rovinou příslušného cíle je zkvalitnění a
upevnění vztahů na pracovišti. Aktivity jsou cílené na
oficiální (pracovní) setkávání i na neoficiální
(mimopracovní) setkávání pracovníků školy. Kohezi
pedagogických i nepedagogických pracovníků si žáci
intuitivně uvědomují a neměli by tyto rozkoly cítit –
rozmíšky by v žácích mohli vyvolávat nejistotu, případně by
je mohly povzbuzovat v nežádoucím chování.

OPATŘENÍ - 08.03

Společný výjezd pracovníků školy

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

V souvislosti s opatřením 8.2. Společné trávení volného
času i mimo instituci má dopad na semknutí a zvýšení
kvality neformálních vztahů (setkávání mimo instituci je
přirozené, méně upjaté a uvolněné). Daným opatřením
sledujeme zvýšení pocitu autonomie a významnosti každého
pracovníka školy.

AKTIVITA – 08.03.02
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Zajištění zájezdu

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Určená osoba vedením školy.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Srpen 2016.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

V závislosti na objednávce.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Objednávka zájezdu.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci Vedení školy.
a výstupy aktivity
Nejsou.
Další případné poznámky:

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Chomutov
Adresa: Na Příkopech 895/19, Chomutov

CÍL 08 - OPATŘENÍ 08.03 - AKTIVITA 08.03.03
CÍL - 08

Zvyšovat kvalitu klimatu pracovního prostředí
zaměstnanců školy

Charakteristika cíle

Obsahovou rovinou příslušného cíle je zkvalitnění a
upevnění vztahů na pracovišti. Aktivity jsou cílené na
oficiální (pracovní) setkávání i na neoficiální
(mimopracovní) setkávání pracovníků školy. Kohezi
pedagogických i nepedagogických pracovníků si žáci
intuitivně uvědomují a neměli by tyto rozkoly cítit –
rozmíšky by v žácích mohli vyvolávat nejistotu, případně by
je mohly povzbuzovat v nežádoucím chování.

OPATŘENÍ - 08.03

Společný výjezd pracovníků školy

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

V souvislosti s opatřením 8.2. Společné trávení volného
času i mimo instituci má dopad na semknutí a zvýšení
kvality neformálních vztahů (setkávání mimo instituci je
přirozené, méně upjaté a uvolněné). Daným opatřením
sledujeme zvýšení pocitu autonomie a významnosti každého
pracovníka školy.

AKTIVITA – 08.03.03
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Realizace zájezdu

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Zájemci - účastníci.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Srpen 2016.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Dle aktivity 08.03.02.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Zájezd.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci Vedení školy.
a výstupy aktivity
Nejsou.
Další případné poznámky:

CÍL 09 - Projekt "Chlapec se dvěma očima"
Charakteristika cíle
Cíl navazuje a strukturálně rozpracovává cíl 06. Jedná se o další významný počin ve smyslu
implementace průřezového tématu Multikulturní výchova. Cíl je tvořen jedním komplexně pojatým
projektem a jedním projektem podpůrným. Klíčový projekt (opatření 09.01) je tvořen soustavou
aktivit, které systematicky rozpracovávají otázku/problematiku jinakosti. Obsah projektu je zacílen
na záměrné ovlivňování hodnotové orientace žáků a vychází z přirozeného předpokladu, že
heterogenita je přirozenou záležitostí a pro společnost obohacující (což dokládají i historické
souvislosti – státy, které se uzavřely vnějším vlivům, postupně stagnovaly – starověká Čína,
Osmanská říše). Smyslem je prohloubení přijímání jinakosti nejen jako jevu, který má být
tolerován, ale naopak cíleně vyhledáván, přijímán a podporován. Projekt akcentuje pozitivní stránku
rozdílnosti a relativizuje laickou veřejností používaný termín „ty jsi jiný“. Všichni jsme určitým
způsobem výjimečné individuality, kterou jsou charakterizované vysokou úrovní specifických rysů
– tyto rysy by měly být přijímány a měly by sloužit jako prostředek k obohacení společnosti. Tento
způsob pojímání jinakosti by měl být u žáků systematicky rozvíjen.

OPATŘENÍ 09.01 - Realizace projektu "Jinakost - Chlapec se dvěma očima"
Charakteristika opatření
Cílem opatření je prohloubit toleranci žáků směrem k diverzitě, k odlišnému způsobu vnímání a
interpretace světa (rovněž viz opatření 1.2). Opatření je soustavou strukturálně propracovaných
aktivit, které v sobě zahrnují množství didaktických způsobů uchopení tématu (oproštění od
hromadné/frontální formy vyučování). Žáci v určitém sledu projekt výtvarně ztvárňují, dramatizují,
literárně zpracovávají a rovněž pracují s ICT technologiemi. Realizace množství aktivit zvyšuje
požadavky na organizační tým. Zejména v tématech, ve kterých se uchopují citlivé otázky, je
nezbytně nutná důkladná příprava. Realizací opatření se rovněž zvyšují organizačně managerské
kompetence učitelů.

OPATŘENÍ 09.02 - Výstava výtvarných prací žáků vzniklých v projektu
Charakteristika opatření
Opatření je reflexí opatření 9.1. Je bezpodmínečné, aby aktivity žáků byly rozmanitými prostředky
reflektovány (aby jejich dopad „nevyšuměl“ do ztracena). Zpětná vazba zejména na poli etickomorálních otázek je zcela nezbytná. Aktivity musí být náležitě reflektovány a diskutovány, neboť
hrozí nebezpečí, že určité morální „poselství“ nebude některými žáky zachyceno a klíčováno. Jedná
se o další z řady opatřeních, které mají i sekundární význam – otevírání školy a spojování kultury
školního života s veřejností.

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

OPATŘENÍ 09.03 - Projektový den - "Jinakost"
Charakteristika opatření
Opatření navazuje na realizaci opatření 9.1 a 9.2. Smyslem je rozvinutí předcházejícího projektu
s cílem prohloubení vnímání diverzity jako přirozeného faktoru v rámci lidského soužití. Dané
opatření je komplementární k předchozím dvěma opatřením a dále rozpracovává problematiku
jinakosti. Jelikož se hodnotová orientace konstituuje po dlouhý čas, je nezbytně nutné zařazovat
podobné aktivity pravidelně a zvyšovat jejich počet. Součástí opatření je i prezentace projektu na
webových stránkách školy s cílem zveřejňovat aktivity veřejnosti a otevírat tak komunikační
platformu pro případný dialog a komentáře.

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

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Chomutov
Adresa: Na Příkopech 895/19, Chomutov

CÍL 09 - OPATŘENÍ 09.01 - AKTIVITA 09.01.01
CÍL - 09

Projekt "Chlapec se dvěma očima"

Charakteristika cíle

Cíl navazuje a strukturálně rozpracovává cíl 06. Obsah
aktivit je zacílen na záměrné ovlivňování hodnotové
orientace žáků a vychází z přirozeného předpokladu, že
heterogenita je přirozenou záležitostí a pro společnost
obohacující. Smyslem je prohloubení přijímání jinakosti
nejen jako jevu, který má být tolerován, ale naopak cíleně
vyhledáván, přijímán a podporován.

OPATŘENÍ - 09.01

Realizace projektu "Jinakost - Chlapec se dvěma očima"

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Cílem opatření je prohloubit toleranci žáků směrem k
diverzitě, k odlišnému způsobu vnímání a interpretace světa
(rovněž viz opatření 1.2). Opatření je soustavou strukturálně
propracovaných aktivit, které v sobě zahrnují množství
didaktických způsobů uchopení tématu.

AKTIVITA – 09.01.01
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Seznámení s příběhem

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity
ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace
NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Třídní učitelé.
Září 2015.
Tisk materiálů.

Seznámení s příběhem.
INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP
EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci Třídní učitelé.
a výstupy aktivity
Nejsou.
Další případné poznámky:

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Chomutov
Adresa: Na Příkopech 895/19, Chomutov

CÍL 09 - OPATŘENÍ 09.01 - AKTIVITA 09.01.02
CÍL - 09

Projekt "Chlapec se dvěma očima"

Charakteristika cíle

Cíl navazuje a strukturálně rozpracovává cíl 06. Obsah
aktivit je zacílen na záměrné ovlivňování hodnotové
orientace žáků a vychází z přirozeného předpokladu, že
heterogenita je přirozenou záležitostí a pro společnost
obohacující. Smyslem je prohloubení přijímání jinakosti
nejen jako jevu, který má být tolerován, ale naopak cíleně
vyhledáván, přijímán a podporován.

OPATŘENÍ - 09.01

Realizace projektu "Jinakost - Chlapec se dvěma očima"

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Cílem opatření je prohloubit toleranci žáků směrem k
diverzitě, k odlišnému způsobu vnímání a interpretace světa
(rovněž viz opatření 1.2). Opatření je soustavou strukturálně
propracovaných aktivit, které v sobě zahrnují množství
didaktických způsobů uchopení tématu.

AKTIVITA – 09.01.02
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Pracovní listy k textu

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Třídní učitelé.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Září 2015.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Papír a tisk.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Tvorba dotazníku, tajenek, otázek k příběhu.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci Třídní učitelé.
a výstupy aktivity
Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Chomutov
Adresa: Na Příkopech 895/19, Chomutov

CÍL 09 - OPATŘENÍ 09.01 - AKTIVITA 09.01.03
CÍL - 09

Projekt "Chlapec se dvěma očima"

Charakteristika cíle

Cíl navazuje a strukturálně rozpracovává cíl 06. Obsah
aktivit je zacílen na záměrné ovlivňování hodnotové
orientace žáků a vychází z přirozeného předpokladu, že
heterogenita je přirozenou záležitostí a pro společnost
obohacující. Smyslem je prohloubení přijímání jinakosti
nejen jako jevu, který má být tolerován, ale naopak cíleně
vyhledáván, přijímán a podporován.

OPATŘENÍ - 09.01

Realizace projektu "Jinakost - Chlapec se dvěma očima"

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Cílem opatření je prohloubit toleranci žáků směrem k
diverzitě, k odlišnému způsobu vnímání a interpretace světa
(rovněž viz opatření 1.2). Opatření je soustavou strukturálně
propracovaných aktivit, které v sobě zahrnují množství
didaktických způsobů uchopení tématu.

AKTIVITA – 09.01.03
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Vyplnění pracovních listů

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Žáci.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Říjen 2015.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Tisk.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Vyplnění pracovních listů.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci Třídní učitelé.
a výstupy aktivity
Nejsou.
Další případné poznámky:

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Chomutov
Adresa: Na Příkopech 895/19, Chomutov

CÍL 809 - OPATŘENÍ 09.01 - AKTIVITA 09.01.04
CÍL - 09

Projekt "Chlapec se dvěma očima"

Charakteristika cíle

Cíl navazuje a strukturálně rozpracovává cíl 06. Obsah
aktivit je zacílen na záměrné ovlivňování hodnotové
orientace žáků a vychází z přirozeného předpokladu, že
heterogenita je přirozenou záležitostí a pro společnost
obohacující. Smyslem je prohloubení přijímání jinakosti
nejen jako jevu, který má být tolerován, ale naopak cíleně
vyhledáván, přijímán a podporován.

OPATŘENÍ - 09.01

Realizace projektu "Jinakost - Chlapec se dvěma očima"

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Cílem opatření je prohloubit toleranci žáků směrem k
diverzitě, k odlišnému způsobu vnímání a interpretace světa
(rovněž viz opatření 1.2). Opatření je soustavou strukturálně
propracovaných aktivit, které v sobě zahrnují množství
didaktických způsobů uchopení tématu.

AKTIVITA – 09.01.04
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Výtvarné zpracování planety " Jednookých"

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity
ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace
času realizaceZDROJE
NÁKLADY, VYBAVENÍ,
Konkretizace potřeb

Žáci.
Říjen 2015.
Výtvarný materiál.

Výtvarná práce a výstava.
INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP
EVALUACE/KONTROLA
Třídní učitelé.
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
aDalší
výstupy
aktivity
Nejsou.
případné
poznámky:

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Chomutov
Adresa: Na Příkopech 895/19, Chomutov

CÍL 09 - OPATŘENÍ 09.01 - AKTIVITA 09.01.05
CÍL - 09

Projekt "Chlapec se dvěma očima"

Charakteristika cíle

Cíl navazuje a strukturálně rozpracovává cíl 06. Obsah
aktivit je zacílen na záměrné ovlivňování hodnotové
orientace žáků a vychází z přirozeného předpokladu, že
heterogenita je přirozenou záležitostí a pro společnost
obohacující. Smyslem je prohloubení přijímání jinakosti
nejen jako jevu, který má být tolerován, ale naopak cíleně
vyhledáván, přijímán a podporován.

OPATŘENÍ - 09.01

Realizace projektu "Jinakost - Chlapec se dvěma očima"

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Cílem opatření je prohloubit toleranci žáků směrem k
diverzitě, k odlišnému způsobu vnímání a interpretace světa
(rovněž viz opatření 1.2). Opatření je soustavou strukturálně
propracovaných aktivit, které v sobě zahrnují množství
didaktických způsobů uchopení tématu.

AKTIVITA – 09.01.05
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Dramatizace

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity
ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Žáci.
Říjen 2015.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Výroba kostýmů, kulis.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Dramatizace příběhu - vystoupení.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci Třídní učitelé.
a výstupy aktivity
Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Chomutov
Adresa: Na Příkopech 895/19, Chomutov

CÍL 09 - OPATŘENÍ 09.01 - AKTIVITA 09.01.06
CÍL - 09

Projekt "Chlapec se dvěma očima"

Charakteristika cíle

Cíl navazuje a strukturálně rozpracovává cíl 06. Obsah
aktivit je zacílen na záměrné ovlivňování hodnotové
orientace žáků a vychází z přirozeného předpokladu, že
heterogenita je přirozenou záležitostí a pro společnost
obohacující. Smyslem je prohloubení přijímání jinakosti
nejen jako jevu, který má být tolerován, ale naopak cíleně
vyhledáván, přijímán a podporován.

OPATŘENÍ - 09.01

Realizace projektu "Jinakost - Chlapec se dvěma očima"

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Cílem opatření je prohloubit toleranci žáků směrem k
diverzitě, k odlišnému způsobu vnímání a interpretace světa
(rovněž viz opatření 1.2). Opatření je soustavou strukturálně
propracovaných aktivit, které v sobě zahrnují množství
didaktických způsobů uchopení tématu.

AKTIVITA – 09.01.06
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Literární zpracování

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity
ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace
NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Žáci.
Listopad 2015.
Papíry.

Literární práce.
INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP
EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci Třídní učitelé.
a výstupy aktivity
Nejsou.
Další případné poznámky:

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Chomutov
Adresa: Na Příkopech 895/19, Chomutov

CÍL 09 - OPATŘENÍ 09.01 - AKTIVITA 09.01.07
CÍL - 09

Projekt "Chlapec se dvěma očima"

Charakteristika cíle

Cíl navazuje a strukturálně rozpracovává cíl 06. Obsah
aktivit je zacílen na záměrné ovlivňování hodnotové
orientace žáků a vychází z přirozeného předpokladu, že
heterogenita je přirozenou záležitostí a pro společnost
obohacující. Smyslem je prohloubení přijímání jinakosti
nejen jako jevu, který má být tolerován, ale naopak cíleně
vyhledáván, přijímán a podporován.

OPATŘENÍ - 09.01

Realizace projektu "Jinakost - Chlapec se dvěma očima"

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Cílem opatření je prohloubit toleranci žáků směrem k
diverzitě, k odlišnému způsobu vnímání a interpretace světa
(rovněž viz opatření 1.2). Opatření je soustavou strukturálně
propracovaných aktivit, které v sobě zahrnují množství
didaktických způsobů uchopení tématu.

AKTIVITA – 09.01.07
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Práce na PC

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Žáci.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Listopad 2015.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Tisk, papír.

Výsledná práce na PC.
INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP
EVALUACE/KONTROLA
Třídní učitelé.
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
Nejsou.
Další případné poznámky:

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Chomutov
Adresa: Na Příkopech 895/19, Chomutov

CÍL 09 - OPATŘENÍ 09.02 - AKTIVITA 09.02.01
CÍL - 09

Projekt "Chlapec se dvěma očima"

Charakteristika cíle

Cíl navazuje a strukturálně rozpracovává cíl 06. Obsah
aktivit je zacílen na záměrné ovlivňování hodnotové
orientace žáků a vychází z přirozeného předpokladu, že
heterogenita je přirozenou záležitostí a pro společnost
obohacující. Smyslem je prohloubení přijímání jinakosti
nejen jako jevu, který má být tolerován, ale naopak cíleně
vyhledáván, přijímán a podporován.

OPATŘENÍ - 09.02

Výstava výtvarných prací žáků vzniklých v projektu

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Opatření je reflexí opatření 9.1. Je bezpodmínečné, aby
aktivity žáků byly rozmanitými prostředky reflektovány (aby
jejich dopad „nevyšuměl“ do ztracena). Zpětná vazba
zejména na poli eticko-morálních otázek je zcela nezbytná.

AKTIVITA – 09.02.01
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Výstava

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Kollárová, Hrnčířová, Lederová.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Prosinec 2015.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Výtvarný materiál.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Realizace výstavy, zpráva o realizaci výstavy.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci Třídní učitelé.
a výstupy aktivity
Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Chomutov
Adresa: Na Příkopech 895/19, Chomutov

CÍL 09 - OPATŘENÍ 09.03 - AKTIVITA 09.03.01
CÍL - 09

Projekt "Chlapec se dvěma očima"

Charakteristika cíle

Cíl navazuje a strukturálně rozpracovává cíl 06. Obsah
aktivit je zacílen na záměrné ovlivňování hodnotové
orientace žáků a vychází z přirozeného předpokladu, že
heterogenita je přirozenou záležitostí a pro společnost
obohacující. Smyslem je prohloubení přijímání jinakosti
nejen jako jevu, který má být tolerován, ale naopak cíleně
vyhledáván, přijímán a podporován.

OPATŘENÍ - 09.03

Projektový den - "Jinakost"

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Opatření navazuje na realizaci opatření 9.1 a 9.2. Smyslem
je rozvinutí předcházejícího projektu s cílem prohloubení
vnímání diverzity jako přirozeného faktoru v rámci lidského
soužití. Dané opatření je komplementární k předchozím
dvěma opatřením a dále rozpracovává problematiku
jinakosti.

AKTIVITA – 09.03.01
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Setkání realizačního týmu

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Kollárová, Hrnčířová, Lederová.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Prosinec 2015.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Papíry, psací potřeby.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Osnova projektového dne - zpráva.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci Třídní učitelé.
a výstupy aktivity
Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Chomutov
Adresa: Na Příkopech 895/19, Chomutov

CÍL 09 - OPATŘENÍ 09.03 - AKTIVITA 09.03.02
CÍL - 09

Projekt "Chlapec se dvěma očima"

Charakteristika cíle

Cíl navazuje a strukturálně rozpracovává cíl 06. Obsah
aktivit je zacílen na záměrné ovlivňování hodnotové
orientace žáků a vychází z přirozeného předpokladu, že
heterogenita je přirozenou záležitostí a pro společnost
obohacující. Smyslem je prohloubení přijímání jinakosti
nejen jako jevu, který má být tolerován, ale naopak cíleně
vyhledáván, přijímán a podporován.

OPATŘENÍ - 09.03

Projektový den - "Jinakost"

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Opatření navazuje na realizaci opatření 9.1 a 9.2. Smyslem
je rozvinutí předcházejícího projektu s cílem prohloubení
vnímání diverzity jako přirozeného faktoru v rámci lidského
soužití. Dané opatření je komplementární k předchozím
dvěma opatřením a dále rozpracovává problematiku
jinakosti.

AKTIVITA – 09.03.02
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Sestavení programu, rozdělení rolí

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci
ČASOVÝaktivity
HORIZONT
Konkretizace času realizace
NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Kollárová, Hrnčířová, Lederová.
Prosinec 2015.
Nejsou.

Program.
INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP
EVALUACE/KONTROLA
Třídní učitelé.
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
Nejsou.
Další případné poznámky:

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Chomutov
Adresa: Na Příkopech 895/19, Chomutov

CÍL 09 - OPATŘENÍ 09.03 - AKTIVITA 09.03.03
CÍL - 09

Projekt "Chlapec se dvěma očima"

Charakteristika cíle

Cíl navazuje a strukturálně rozpracovává cíl 06. Obsah
aktivit je zacílen na záměrné ovlivňování hodnotové
orientace žáků a vychází z přirozeného předpokladu, že
heterogenita je přirozenou záležitostí a pro společnost
obohacující. Smyslem je prohloubení přijímání jinakosti
nejen jako jevu, který má být tolerován, ale naopak cíleně
vyhledáván, přijímán a podporován.

OPATŘENÍ - 09.03

Projektový den - "Jinakost"

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Opatření navazuje na realizaci opatření 9.1 a 9.2. Smyslem
je rozvinutí předcházejícího projektu s cílem prohloubení
vnímání diverzity jako přirozeného faktoru v rámci lidského
soužití. Dané opatření je komplementární k předchozím
dvěma opatřením a dále rozpracovává problematiku
jinakosti.

AKTIVITA – 09.03.03
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Realizace projektového dne

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Žáci.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Prosinec 2015.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Materiál k činnostem.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Zpráva z realizace projektového dne na stránkách školy.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci Kollárová, Hrnčířová, Lederová.
a výstupy aktivity
Nejsou.
Další případné poznámky:

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Chomutov
Adresa: Na Příkopech 895/19, Chomutov

CÍL 09 - OPATŘENÍ 09.03 - AKTIVITA 09.03.04
CÍL - 09

Projekt "Chlapec se dvěma očima"

Charakteristika cíle

Cíl navazuje a strukturálně rozpracovává cíl 06. Obsah
aktivit je zacílen na záměrné ovlivňování hodnotové
orientace žáků a vychází z přirozeného předpokladu, že
heterogenita je přirozenou záležitostí a pro společnost
obohacující. Smyslem je prohloubení přijímání jinakosti
nejen jako jevu, který má být tolerován, ale naopak cíleně
vyhledáván, přijímán a podporován.

OPATŘENÍ - 09.03

Projektový den - "Jinakost"

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Opatření navazuje na realizaci opatření 9.1 a 9.2. Smyslem
je rozvinutí předcházejícího projektu s cílem prohloubení
vnímání diverzity jako přirozeného faktoru v rámci lidského
soužití. Dané opatření je komplementární k předchozím
dvěma opatřením a dále rozpracovává problematiku
jinakosti.

AKTIVITA – 09.03.04
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Dokumentace a zveřejnění článku na webové stránky
školy

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity
ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace
NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Kollárová, Hrnčířová, Lederová.
Prosinec 2015.
Nejsou.

Článek na webu školy.
INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP
EVALUACE/KONTROLA
Kollárová, Hrnčířová, Lederová.
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
Nejsou.
Další případné poznámky:

