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CHARAKTERISTIKA ZŠ DUBÍ

Základní škola Dubí 1 nabízí kromě 13 běžných tříd 2 třídy s upraveným vzdělávacím programem
pro žáky s lehkým mentálním postižením (dále LMP), přípravnou třídu pro děti
ze sociálně znevýhodněného prostředí. Příspěvková organizace poskytuje vzdělávání i dětem
z jiných zemí (zejména Vietnamu). Celkem školu navštěvuje 257 dětí, z toho žáků s LMP
21. Pedagogický personál se skládá z 26 pracovníků.
Ve školním roce 2013/2014 organizace měla 16 integrovaných žáků zejména na I. stupni
s vývojovou poruchou učení. Výuka probíhala podle individuálního vzdělávacího plánu.
Tito žáci jsou klienty SPC Demosthenes v Ústí nad Labem či Pedagogicko – psychologické
poradny v Teplicích. Dva žáci mají zrakové postižení. Ve stejném období se škola zapojila
do projektu Podpora škol uskutečňujících inkluzivní vzdělávání (nejen z důvodu 30 % sociálně
znevýhodněných žáků).
Tato příspěvková organizace zajišťuje dále výchovné poradenství a prevence sociálně
patologických jevů v rámci preventivního týmu, který vypracoval tzv. Minimální preventivní
program. V kompetenci výchovné poradkyně sleduje jak talentované žáky, tak žáky
s obtížemi, zpracování individuálních plánů pro integrované žáky, výchovné problémy, záškoláctví
ad. Přetrvávající problém škola vnímá především ve zvýšené agresivitě u dětí mladšího věku
(převážně vulgární slovní napadání spolužáků), záškoláctví a šikaně. Škola proto komunikuje
s oddělením OSPOD při Magistrátu města Teplic, tak odborem školství a sociálních věcí města
Dubí. Město Dubí je důležitým spoluhráčem i v rámci projektu „Strategický plán sociálního
začleňování Dubí 2014 – 2016“, Lokální partnerství, tak OHS, Policie ČR, HZS, Městská policie,
Hasiči Dubí a Hasiči Proboštov.
Škola je zapojena do několika charitativních (např. Červená stužka) a preventivních projektů (např.
Projekt Diskriminace, Domácí násilí, Zdravý životní styl či tzv. Recyklohraní). O činnosti školy
pravidelně informuje v příspěvcích v „Dubském zpravodaji“.
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ŠKOLNÍ AKČNÍ TÝM ZŠ DUBÍ

Na vzniku strategického plánu Základní školy Dubí 1 se podílel Školní akční tým ve složení:
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Mgr. Soňa Korbová
Mgr. Michaela Kaplanová Brabcová
Mgr. Jana Klímová
Mgr. Hana Dubnová
Mgr. Tereza Císařová
Jaromír Šťástek
Ing. Petra Baldová
Bc. Veronika Lipertová
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ZÁKLADNÍ STRUKTURA STRATEGICKÉHO PLÁNU

CÍL 01 - Zvýšit míru otevřenosti a tolerance ţáků k odlišnosti
OPATŘENÍ 01.01 - Realizace pravidelných besed s příslušníky menšin nebo odborníky
na danou problematiku
AKTIVITA 01.01.01 - Oslovení zástupců menšin
AKTIVITA 01.01.02 - Návštěva vhodných institucí či subjektů (zařízení,
specializující se na práci s lidmi nějakým způsobem
vyčleněnými, handicapovanými…)– naplánování a realizace
sezení/besedy (škola nebo instituce).
AKTIVITA 01.01.03 - Evaluace prostřednictvím dotazníku připraveného realizátory
nebo rozhovorem se žáky a bezprostřední reflexí návštěvy
OPATŘENÍ 01.02 - Realizace přednášek a školení pro učitele (rozvoj kompetencí pro
výchovu k toleranci a otevřenosti)
AKTIVITA 01.02.01 - Rešerše nabídek institucí
AKTIVITA 01.02.02 - Realizace přednášky
AKTIVITA 01.02.03 - Zhodnocení přednášky
OPATŘENÍ 01.03 – Realizace projektových dnů(s tématikou podpory rovnosti, tolerance,
otevřenosti a inkluze)
AKTIVITA 01.03.01 - Naplánování dne – ,,Můj kámoš“, „Romský dne“,
„Diskriminace“ – dle vypracovaných projektových dnů,
které jsou součástí ŠVP VšeVěd
AKTIVITA 01.03.02 - Realizace projektového dne
AKTIVITA 01.03.03 - Hodnocení projektu
OPATŘENÍ 01.04 - Hodiny s handicapem
AKTIVITA 01.04.01 - Vytvoření příprav pro „hodiny handicapu“
AKTIVITA 01.04.02 - Realizace “hodin s handicapem”
AKTIVITA 01.04.03 - Zhodnocení “hodin s handicapem”
OPATŘENÍ 01.05 – Vybavení knihami a studijními materiály
AKTIVITA 01.05.01 – Pořízení vhodných knih a studijních materiálů
AKTIVITA 01.05.02 – Prostudování knih či materiálů
AKTIVITA 01.05.03 - Seznámení pedagogických pracovníků s výstupy
prostudování knih či materiálů
AKTIVITA 01.05.04 - Zhodnocení
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CÍL 02 - Zvýšit míru pro-inkluzivního nastavení a otevřenosti školy pro všechny zájemce
(ţáky)
OPATŘENÍ 02.01 - Zajištění finančních prostředků na nezbytné úpravy a potřebnou
podporu
AKTIVITA 02.01.01 - Zpracování projektové žádosti na zajištění podpory
vzdělávání žáků se SVP
AKTIVITA 02.01.02 - Zpracování žádosti o finanční podporu zřizovatele (město
Dubí)
AKTIVITA 02.01.03 - Zpracování žádosti o finanční podporu Ústeckého kraje
AKTIVITA 02.01.04 - Oslovení sponzorů
OPATŘENÍ 02.02 - Zajištění technického vybavení a kompenzačních pomůcek
AKTIVITA 02.02.01 - Nákup technického vybavení a kompenzačních pomůcek
AKTIVITA 02.02.02 - Navázání spolupráce se speciálně pedagogickými centry
a subjekty poskytujícími podporu osobám s handicapem
AKTIVITA 02.02.03 - Zapůjčení či pronájem technického vybavení
a kompenzačních pomůcek
OPATŘENÍ 02.03 – Zajištění kvalifikovaného pedagogického personálu
AKTIVITA 02.03.01 - Vypracování přehledu aktuální nabídky vzdělávacích akcí
zaměřených na vzdělávání dětí se SVP a rozvoj inkluzivního
vzdělávání
AKTIVITA 02.03.02 - Účast pedagogických pracovníků na vzdělávacích akcích
směřujících k podpoře rozvoje inkluzivního vzdělávání
AKTIVITA 02.03.03 - Příjímání nových pedagogických pracovníků motivovaných
k práci v inkluzivním školním prostředí
CÍL 03 - Zvýšení míry připravenosti PP na zavádění inkluzivního opatření
OPATŘENÍ 03.01 - Budování funkčního týmu pedagogických pracovníků, vytváření
příležitostí pro upevňování týmové koheze
AKTIVITA 03.01.01 - Teambuilding
AKTIVITA 03.01.02 - Sportovní a kulturní akce
AKTIVITA 03.01.03 - Neformální setkávání všech pracovníku na půdě školy
OPATŘENÍ 03.02 - Zajištění kvalifikovaného personálu (opatření totožné s OP 02.03)
AKTIVITA 03.02.01 - Poptávka po aktuálních nabídkách speciálních
vzdělávacích kurzů, oslovení SPC či v jiných institucích
AKTIVITA 03.02.02 - Účast na vzdělávacích akcích
AKTIVITA 03.02.03 - Přijímání nových pedagogických pracovníků
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CÍL 04 – Zmírnit případný negativní vliv sociálního prostředí a pozitivně ovlivňovat ţebříček
hodnot ţáků (ze sociálně znevýhodňujícího prostředí)
OPATŘENÍ 04.01 - Adaptační pobyty
AKTIVITA 04.01.01 - Zajištění finančních prostředků prostřednictvím projektu,
žádostí či sponzoringu
AKTIVITA 04.01.02 - Organizace adaptačního pobytu
AKTIVITA 04.01.03 - Realizace adaptačního kurzu
AKTIVITA 04.01.04 - Evaluace akce – společná diskuze PP
OPATŘENÍ 04.02 – Realizace projektových dnů
AKTIVITA 04.02.01 - Naplánování dne – ,,Můj kámoš“, případně „Naše město“,
„Naše budoucnost“
AKTIVITA 04.02.02 - Realizace projektového dne
AKTIVITA 04.02.03 - Hodnocení projektu
OPATŘENÍ 0.03 – Realizace exkurzí
AKTIVITA 04.03.01 - Vyhledávání možností pro realizaci exkurzí
AKTIVITA 04.03.02 - Realizace exkurze
AKTIVITA 04.03.03 - Vyhodnocení
OPATŘENÍ 04.04 - Volnočasové aktivity pořádané školou
AKTIVITA 04.04.01 - Adventní odpoledne (a další akce)
AKTIVITA 04.04.02 - Realizace zájmových útvarů (kroužky)
CÍL 05 - Zprostředkovat intenzivní osobní zkušenosti s inkluzivní školou a multikulturním
prostředím pro ţáky i pedagogy
OPATŘENÍ 05.01 - Získání finančních prostředků v rámci Výzvy 56
AKTIVITA 05.01.01 - Sepsání projektu a jeho podání
OPATŘENÍ 05.02 - Naplánování a organizace výjezdu do VB
AKTIVITA 05.02.01 - Sestavit tým pedagogů
AKTIVITA 05.02.02 - Výběr školy, která bude vhodná pro spolupráci
AKTIVITA 05.02.03 - Dohoda o podmínkách realizace návštěvy s konkrétní školou
OPATŘENÍ 05.03 - Výjezd a učitelů a žáků do VB
AKTIVITA 05.03.01 - Výběr dvaceti žáků ze ZŠ Dubí 1
AKTIVITA 05.03.02 - Zajištění pojištění a letenek
AKTIVITA 05.03.03 - Výjezd do VB
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AKTIVITA 05.03.04 - Zhodnocení
AKTIVITA 05.03.05 - Zprostředkování zkušenosti žáků ostatním žákům
školy, napodobování britského systému
CÍL 06 – Realizovat program „Všichni ve škole jsme si rovni“
OPATŘENÍ 06.01 - Zákaz používání elektronických komunikačních zařízení v
celém areálu školy po dobu školní výuky
AKTIVITA 06.01.01 - Změna školního řádu
AKTIVITA 06.01.02 - Informování rodičů o zamýšlené změně, prodiskutování
a vysvětlování potřebnosti tohoto kroku
AKTIVITA 06.01.03 - Zavedení systému odběru těchto zařízení v případě
nerespektování zákazu do praxe
OPATŘENÍ 06.02 - Doprava dětí ze sociálně vyloučené lokality do školy
AKTIVITA 06.02.01 - Získání prostředků na školní dopravu – zajištění autobusu či
mikrobusu pro každodenní dovážení a odvoz žáků do a ze
školy
AKTIVITA 06.02.02 - Smlouva s dopravcem, který bude zajišťovat svoz žáků
OPATŘENÍ 06.03 - Obědy a svačiny pro všechny žáky školy
AKTIVITA 06.03.01 - Získání prostředků na zajištění stravování pro sociálně
znevýhodněnými žáky, jimž ekonomická situace nedovoluje
se stravovat v zařízeních školy
AKTIVITA 06.03.02 - Přesvědčení rodičů o potřebě školního stravování pro jejich
děti
AKTIVITA 06.03.03 - Zajištění dodávek svačin a obědů pro žáky
OPATŘENÍ 06.04 - Zavedení školních uniforem
AKTIVITA 06.04.01 - Zahájení diskuse na téma školní uniformy - Přesvědčení
rodičů o prospěšnosti tohoto kroku
AKTIVITA 06.04.02 - Přesvědčení zřizovatele o prospěšnosti tohoto kroku
AKTIVITA 06.04.03 - Získání prostředků na školní uniformy a jejich nákup
CÍL 07 - Vznik časosběrného dokumentárního filmu „Ţivot na naší škole“
OPATŘENÍ 07.01 - Sestavení FF týmu (filmově - fundraisingového týmu)
AKTIVITA 07.01.01 - Příprava, sestavení a vytištění dotazníků. Sestavení otázek
pro ústní pohovor
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AKTIVITA 07.01.02 - Rozdání a vyhodnocení dotazníků. Výběr nejvhodnějších
adeptů. Na základě ústního pohovoru vytvoření definitivního
složení FF týmu.
OPATŘENÍ 07.02 - Získání potřebných finančních a materiálních prostředků
pro vznik filmového studia „ OAK FILM PRODUCTION“
AKTIVITA 07.02.01 - Důsledné proškolení a seznámení žáků z FF týmu s
fundraisingem, jeho postavením a důležitostí v dnešní
společnosti
AKTIVITA 07.02.02 - Sestavení fundraisingového plánu
AKTIVITA 07.02.03 - Oslovení potencionálních sponzorů, event. získání a
poděkování sponzorům za finanční či materiální dary
OPATŘENÍ 07.03 - Nákup filmového zařízení a konečný vznik filmového studia „OAK
FILM PRODUCTION“
AKTIVITA 07.03.01 - Výběr a příprava vhodných prostor pro filmové studio
AKTIVITA 07.03.02 - Pořízení technického a ostatního materiálního vybavení
filmového studia. Instalace.
AKTIVITA 07.03.03 - Naplánování a sepsání 1. scénáře pro vznik časosběrného
dokumentárního filmu (1. počinu filmového studia),
který se bude datovat počátkem škol. roku 2016/17
CÍL 08 - Rozvíjet přeshraniční partnerství s německými školami a dalšími subjekty
OPATŘENÍ 08.01 - Česko – německý workshop
AKTIVITA 08.01.01 - Dohodnutí podmínek pro realizaci workshopu
AKTIVITA 08.01.02 - Před vlastní realizací workshopu musí obě zúčastněné strany
najít vhodný termín, zajistit z každé školy konkrétní počet
žáků
AKTIVITA 08.01.03 - Zhodnocení workshopu
OPATŘENÍ 08.02 - Realizace společného zážitkového pobytu českých a německých
žáků
AKTIVITA 08.02.01 - Příprava projektové žádosti o finanční prostředky na realizaci
pobytu
AKTIVITA 08.02.02 - Finální příprava pobytu – konkretizace programu a účastníků
AKTIVITA 08.02.03 - Samotná realizace zážitkového pobytu českých a německých
žáků a pedagogů v národním parku Českosaské Švýcarsko
OPATŘENÍ 08.03 - Realizace sportovních Her bez hranic
AKTIVITA 08.03.01 - Příprava sportovních her
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AKTIVITA 08.03.02 - Realizace sportovních her
AKTIVITA 08.03.03 - Zhodnocení akce
OPATŘENÍ 08.04 - Realizace výměnných pobytů v českých a německých rodinách
AKTIVITA 08.04.01 - Vytipování a oslovení žáků a rodin pro účast v programu
výměnných pobytů
AKTIVITA 08.04.02 - Naplánování pobytu českých žáků v německých rodinách
a jejich výuky v partnerské škole (včetně zapojení
do volnočasových aktivit)
AKTIVITA 08.04.03 - Naplánování pobytu německých žáků v českých rodinách
a jejich zapojení do výuky (včetně zapojení
do volnočasových aktivit)
AKTIVITA 08.04.04 - Realizace pobytů v Německu
AKTIVITA 08.04.05 - Realizace pobytů v Čechách
AKTIVITA 08.04.06 - Zhodnocení pobytu – setkání a reflexe účastníků a sdělení
zkušeností ostatním žákům, pedagogům či rodičům
CÍL 09 - Zajistit vzdělávání a podporu pedagogických pracovníků v oblasti inkluzivního
vzdělávání
OPATŘENÍ 09.01 - Účast na vzdělávacích kurzech z oblasti inkluzivního vzdělávání
pro pedagogické pracovníky
AKTIVITA 09.01.01 - Zajištění finančních prostředků
AKTIVITA 09.01.02 - Absolvování vzdělávacího kurzu/vzdělávací akce
AKTIVITA 09.01.03 - Kontrola transferu získaných znalostí do vzdělávacího
procesu
OPATŘENÍ 09.02 - Participace na projektech a programech zabývajících
se inkluzivním vzděláváním
AKTIVITA 09.02.01 - Zapojení se do projektu či programu
AKTIVITA 09.02.02 - Realizace projektu či programu
AKTIVITA 09.02.03 - Zhodnocení přínosu realizovaného projektu
či programu
OPATŘENÍ 09.03 - Pravidelná setkání pedagogických pracovníků školy, rodičů
a zástupců obce s předáváním informací a zkušeností s realizací
inkluzivního vzdělávání a vytváření inkluzivního prostředí školy
AKTIVITA 09.03.01 - Kontaktování všech zainteresovaných stran
AKTIVITA 09.03.02 - Realizace porad
AKTIVITA 09.03.03 -Vyhodnocení součinnosti jednotlivých složek
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CÍL 10 - Posílit mechanismy prevence výskytu rizikového chování
OPATŘENÍ 10.01 - Zřízení školní linky důvěry
AKTIVITA 10.01.01 - Vypracování projektu školní linka důvěry
AKTIVITA 10.01.02 - Zajištění materiálu na výrobu schránek, nástěnek
OPATŘENÍ 10.02 - Školní informační kanál
AKTIVITA 10.02.01 - Vytvoření kroužku “Práce s médii”
AKTIVITA 10.02.02 - Vysílání “Patnáctky” - školní televize, rozhlas
AKTIVITA 10.02.03 - Vytvoření školního časopisu
OPATŘENÍ 10.03 - Zapojení školy do projektu 72 hodin – ruku na to!
AKTIVITA 10.03.01 - Sepsání projektu
AKTIVITA 10.03.02 - Služba potřebným – uspořádání dopoledne plného her
pro klienty v domově pro seniory v Dubí
AKTIVITA 10.03.03 - Péče o přírodu – úklid v okolí školy - les, park, výsadba
nových stromů
AKTIVITA 10.03.04 - Vylepšení života kolem sebe – postavení ptačích budek
a jejich umístění, oprava a úklid dětského hřiště
OPATŘENÍ 10.04 - Besedy o rizikovém chování
AKTIVITA 10.04.01 - Vypracování plánu přednášek, besed a návštěv daných
zařízení
AKTIVITA 10.04.02 - Realizace plánovaných aktivit
AKTIVITA 10.04.03 - Vyhodnocení realizovaných aktivit
OPATŘENÍ 10.05 - Školní psycholog
AKTIVITA 10.05.01 - Přijetí školního psychologa
AKTIVITA 10.05.02 - Vytvoření pracovního plánu školního psychologa
AKTIVITA 10.05.03 - Individuální práce s žáky. Poskytování krizové intervence.
Provádění diagnostické činnosti zaměřené na osobnosti
a intelektuální charakteristiky žáků, na poruchy chování
a učení, výukové obtíže, na styly učení, na školní selhávání,
na výchovné problémy. Řešení adaptačních a vztahových
problémů a poskytování poradenství v oblasti profesní
orientace.
AKTIVITA 10.05.04 - Práce s třídními kolektivy. Vytváření příjemného
školního prostředí, kde se děti i učitelé budou cítit dobře
a spokojeně a kde se jim bude dařit. Mapování sociálního
klimatu jednotlivých tříd. Podporování vzájemného respektu

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

a úcty k jedinečnosti druhých a předcházení vzniku
konfliktních situací
AKTIVITA 10.05.05 - Spolupráce s rodiči – nabídka a poskytování informačních,
konzultačních i poradenských aktivit rodičovské veřejnosti.
Pomoc při náhlé změně školní výkonnosti, v chování nebo
prožívání, při řešení v komunikaci se spolužáky či dospělými
AKTIVITA 10.05.06 - Práce s pedagogy. Pořádání porad pro pedagogy zaměřených
na poruchy učení, chování. Poskytování metod. pomoci
učitelům při vytváření individuálních plánů při inkluzi.
Pomoc tříd. učitelům při zjišťování aktuálního klimatu třídy
a popřípadě pomoc při navrhování vhodných postupů pro
zlepšování klimatu třídy. Prevence vzniku syndromu
vyhoření u pedagogů.
AKTIVITA 10.05.07 - Spolupráce s PPP, SPC, SVP při řešení jak individuálních,
tak i skupinových potíží žáků. Participace na programech
PPP a předávání informací pedagogům

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 01 - Zvýšit míru otevřenosti a tolerance žáků k odlišnosti
Charakteristika cíle
V prostředí školy i v jejím okolí, podobně jako ve společnosti jako celku, postupně narůstá míra
různorodosti v sociálním prostředí. Naším cílem je podpořit u našich žáků utváření postojů a
kompetencí, které jim umožní adekvátně fungovat v heterogenním prostředí školy i společnosti.
Chceme podpořit rozvoj tolerance a otevřenosti vůči osobám či skupinám, které je možné
považovat za odlišné z důvodu národnostních, etnických, náboženských, sociálních, zdravotních, z
důvodu sexuální orientace apod. Chceme rovněž podpořit schopnost adaptace žáků na sociokulturně
heterogenní prostředí inkluzivní třídy, školy i společnosti.

OPATŘENÍ 01.01 - Realizace pravidelných besed s příslušníky menšin nebo odborníky
na danou problematiku
Charakteristika opatření
V rámci pravidelných besed bude docházet ke zprostředkování autentických poznatků, zážitků a
dojmů ze života menšin. Naším cílem je zaujmou žáky a zvýšit jejich prožitek na základě setkání s
člověkem, který má přímé zkušenosti s danou problematikou.

OPATŘENÍ 01.02 - Realizace přednášek a školení pro učitele (rozvoj kompetencí
pro výchovu k toleranci a otevřenosti)
Charakteristika opatření
Cílem daného opatření je rozšíření znalostní základny pedagogů, zvýšení míry jejich orientace v
problematice a zvýšení kompetencí pro realizaci výchovy k toleranci a otevřenosti směrem k
odlišnosti. Sekundárně opatření směřuje k rozvoji kompetencí pedagogů pro práci v heterogenních
kolektivech tříd.

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 01.03 - Realizace projektových dnů (s tematikou podpory rovnosti, tolerance,
otevřenosti, inkluze)
Charakteristika opatření
Skrze projektové dny chceme žákům zprostředkovat zážitkovou formou témata související s
rozvojem tolerance a otevřenosti a rovněž podpory rovnosti ve společnosti a vzájemné pomoci.

OPATŘENÍ 01.04 – Hodiny s handicapem

Charakteristika opatření
Cílem opatření je přiblížit každodenní nelehký život handicapovaných osob či spolužáků a
zprostředkovat vnímání překážek, kterým jsou v rámci života a vzdělávání vystaveni, a to skrze
vlastní prožitek.

OPATŘENÍ 01.05 – Vybavení knihami a studijními materiály

Charakteristika opatření
Cílem opatření je zvýšit informovanost učitelů o problematice inkluzivního vzdělávání dětí se SVP
o problematice handicapů a zvýšit tak jejich kompetence pro výuku dětí směrem k toleranci a
otevřenosti k odlišnosti (ve smyslu handicapu).

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 Dubí 1
Adresa: Školní náměstí 177, Dubí 1

CÍL 01 - OPATŘENÍ 01.01 - AKTIVITA 01.01.01
CÍL - 01

Zvýšit míru otevřenosti a tolerance žáků k odlišnosti

Charakteristika cíle

V prostředí školy i v jejím okolí, podobně jako ve
společnosti jako celku, postupně narůstá míra různorodosti v
sociálním prostředí. Naším cílem je podpořit u našich žáků
utváření postojů a kompetencí, které jim umožní adekvátně
fungovat v heterogenním prostředí školy i společnosti.
Chceme podpořit rozvoj tolerance a otevřenosti vůči osobám
či skupinám, které je možné považovat za odlišné z důvodu
národnostních, etnických, náboženských, sociálních,
zdravotních, z důvodu sexuální orientace apod. Chceme
rovněž podpořit schopnost adaptace žáků na sociokulturně
heterogenní prostředí inkluzivní školy i společnosti.

OPATŘENÍ - 01.01

Realizace pravidelných besed s příslušníky menšin nebo
odborníky na danou problematiku

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

V rámci pravidelných besed bude docházet ke
zprostředkování autentických poznatků, zážitků a dojmů ze
života menšin. Naším cílem je zaujmou žáky a zvýšit jejich
prožitek na základě setkání s člověkem, který má přímé
zkušenosti s danou problematikou.

AKTIVITA – 01.01.01
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Oslovení zástupců menšin

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Pověření učitelé

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

II. pol. 2015/2016

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Pohoštění

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Vedení odevzdáme dokument o oslovení (seznam
oslovených zástupců a domluvení podmínek).

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Dubí 1
Adresa: Školní náměstí 177, Dubí 1

CÍL 01 - OPATŘENÍ 01.01 - AKTIVITA 01.01.02
CÍL - 01

Zvýšit míru otevřenosti a tolerance žáků k odlišnosti

Charakteristika cíle

V prostředí školy i v jejím okolí, podobně jako ve
společnosti jako celku, postupně narůstá míra různorodosti v
sociálním prostředí. Naším cílem je podpořit u našich žáků
utváření postojů a kompetencí, které jim umožní adekvátně
fungovat v heterogenním prostředí školy i společnosti.
Chceme podpořit rozvoj tolerance a otevřenosti vůči
osobám či skupinám, které je možné považovat za odlišné z
důvodu národnostních, etnických, náboženských,
sociálních, zdravotních, z důvodu sexuální orientace apod.
Chceme rovněž podpořit schopnost adaptace žáků na
sociokulturně heterogenní prostředí inkluzivní školy i
společnosti.

OPATŘENÍ - 01.01

Realizace pravidelných besed s příslušníky menšin nebo
odborníky na danou problematiku

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

V rámci pravidelných besed bude docházet ke
zprostředkování autentických poznatků, zážitků a dojmů ze
života menšin. Naším cílem je zaujmou žáky a zvýšit jejich
prožitek na základě setkání s člověkem, který má přímé
zkušenosti s danou problematikou.

AKTIVITA – 01.01.02
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Návštěva vhodných institucí či subjektů (zařízení,
specializující se na práci s lidmi nějakým způsobem
vyčleněnými, handicapovanými…)– naplánování a realizace
sezení/besedy (škola nebo instituce).

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Příslušný pedagog

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Únor-březen 2016

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Doprava

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Pracovní list, zpráva na webu školy, novinový článek

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Dubí 1
Adresa: Školní náměstí 177, Dubí 1

CÍL 01 - OPATŘENÍ 01.01 - AKTIVITA 01.01.03
CÍL - 01

Zvýšit míru otevřenosti a tolerance žáků k odlišnosti

Charakteristika cíle

V prostředí školy i v jejím okolí, podobně jako ve
společnosti jako celku, postupně narůstá míra různorodosti v
sociálním prostředí. Naším cílem je podpořit u našich žáků
utváření postojů a kompetencí, které jim umožní adekvátně
fungovat v heterogenním prostředí školy i společnosti.
Chceme podpořit rozvoj tolerance a otevřenosti vůči osobám
či skupinám, které je možné považovat za odlišné z důvodu
národnostních, etnických, náboženských, sociálních,
zdravotních, z důvodu sexuální orientace apod. Chceme
rovněž podpořit schopnost adaptace žáků na sociokulturně
heterogenní prostředí inkluzivní školy i společnosti.

OPATŘENÍ - 01.01

Realizace pravidelných besed s příslušníky menšin nebo
odborníky na danou problematiku

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

V rámci pravidelných besed bude docházet ke
zprostředkování autentických poznatků, zážitků a dojmů ze
života menšin. Naším cílem je zaujmou žáky a zvýšit jejich
prožitek na základě setkání s člověkem, který má přímé
zkušenosti s danou problematikou.

AKTIVITA – 01.01.03
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Evaluace prostřednictvím dotazníku připraveného
realizátory nebo rozhovorem se žáky a bezprostřední
reflexí návštěvy

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Příslušný pedagog

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Ihned po akci

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Vyplněný a odevzdaný dotazník

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Dubí 1
Adresa: Školní náměstí 177, Dubí 1

CÍL 01 - OPATŘENÍ 01.02 - AKTIVITA 01.02.01
CÍL - 01

Zvýšit míru otevřenosti a tolerance žáků k odlišnosti

Charakteristika cíle

V prostředí školy i v jejím okolí, podobně jako ve
společnosti jako celku, postupně narůstá míra různorodosti
v sociálním prostředí. Naším cílem je podpořit u našich
žáků utváření postojů a kompetencí, které jim umožní
adekvátně fungovat v heterogenním prostředí školy i
společnosti. Chceme podpořit rozvoj tolerance a otevřenosti
vůči osobám či skupinám, které je možné považovat za
odlišné z důvodu národnostních, etnických, náboženských,
sociálních, zdravotních, z důvodu sexuální orientace apod.
Chceme rovněž podpořit schopnost adaptace žáků na
sociokulturně heterogenní prostředí inkluzivní školy i
společnosti.

OPATŘENÍ - 01.02

Realizace přednášek a školení pro učitele (rozvoj
kompetencí pro výchovu k toleranci a otevřenosti)

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Cílem daného opatření je rozšíření znalostní základny
pedagogů, zvýšení míry jejich orientace v problematice a
zvýšení kompetencí pro realizaci výchovy k toleranci a
otevřenosti směrem k odlišnosti.

AKTIVITA – 01.02.01
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Rešerše nabídek institucí

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Všichni pedagogové

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Do ledna 2016

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Zajímavé nabídky - 2 na osobu či 10 na skupinu pedagogů

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Dubí 1
Adresa: Školní náměstí 177, Dubí 1

CÍL 01 - OPATŘENÍ 01.02 - AKTIVITA 01.02.02
CÍL - 01

Zvýšit míru otevřenosti a tolerance žáků k odlišnosti

Charakteristika cíle

V prostředí školy i v jejím okolí, podobně jako ve
společnosti jako celku, postupně narůstá míra různorodosti
v sociálním prostředí. Naším cílem je podpořit u našich
žáků utváření postojů a kompetencí, které jim umožní
adekvátně fungovat v heterogenním prostředí školy i
společnosti. Chceme podpořit rozvoj tolerance a otevřenosti
vůči osobám či skupinám, které je možné považovat za
odlišné z důvodu národnostních, etnických, náboženských,
sociálních, zdravotních, z důvodu sexuální orientace apod.
Chceme rovněž podpořit schopnost adaptace žáků na
sociokulturně heterogenní prostředí inkluzivní školy i
společnosti.

OPATŘENÍ - 01.02

Realizace přednášek a školení pro učitele (rozvoj
kompetencí pro výchovu k toleranci a otevřenosti)

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Cílem daného opatření je rozšíření znalostní základny
pedagogů, zvýšení míry jejich orientace v problematice a
zvýšení kompetencí pro realizaci výchovy k toleranci a
otevřenosti směrem k odlišnosti.

AKTIVITA – 01.02.02
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Realizace přednášky

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Pověřený pedagog + organizace, která přednášku
zprostředkuje

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Dle možnosti lektora nebo nabídky termínů – leden – červen
2016

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Do 3000 Kč

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Účast, uskutečněná akce

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Dubí 1
Adresa: Školní náměstí 177, Dubí 1

CÍL 01 - OPATŘENÍ 01.02 - AKTIVITA 01.02.03
CÍL - 01

Zvýšit míru otevřenosti a tolerance žáků k odlišnosti

Charakteristika cíle

V prostředí školy i v jejím okolí, podobně jako ve
společnosti jako celku, postupně narůstá míra různorodosti
v sociálním prostředí. Naším cílem je podpořit u našich
žáků utváření postojů a kompetencí, které jim umožní
adekvátně fungovat v heterogenním prostředí školy i
společnosti. Chceme podpořit rozvoj tolerance a otevřenosti
vůči osobám či skupinám, které je možné považovat za
odlišné z důvodu národnostních, etnických, náboženských,
sociálních, zdravotních, z důvodu sexuální orientace apod.
Chceme rovněž podpořit schopnost adaptace žáků na
sociokulturně heterogenní prostředí inkluzivní školy i
společnosti.

OPATŘENÍ - 01.02

Realizace přednášek a školení pro učitele (rozvoj
kompetencí pro výchovu k toleranci a otevřenosti)

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Cílem daného opatření je rozšíření znalostní základny
pedagogů, zvýšení míry jejich orientace v problematice a
zvýšení kompetencí pro realizaci výchovy k toleranci a
otevřenosti směrem k odlišnosti.

AKTIVITA – 01.02.03
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Zhodnocení přednášky

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Účastníci

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Do 2 dnů po ukončení přednášky

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Předložení certifikátu (bude-li vydán) a zhodnocení akce
(úroveň, přínos,..)

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Dubí 1
Adresa: Školní náměstí 177, Dubí 1

CÍL 01 - OPATŘENÍ 01.03 - AKTIVITA 01.03.01
CÍL - 01

Zvýšit míru otevřenosti a tolerance žáků k odlišnosti

Charakteristika cíle

V prostředí školy i v jejím okolí, podobně jako ve
společnosti jako celku, postupně narůstá míra různorodosti
v sociálním prostředí. Naším cílem je podpořit u našich
žáků utváření postojů a kompetencí, které jim umožní
adekvátně fungovat v heterogenním prostředí školy i
společnosti. Chceme podpořit rozvoj tolerance a otevřenosti
vůči osobám či skupinám, které je možné považovat za
odlišné z důvodu národnostních, etnických, náboženských,
sociálních, zdravotních, z důvodu sexuální orientace apod.
Chceme rovněž podpořit schopnost adaptace žáků na
sociokulturně heterogenní prostředí inkluzivní školy i
společnosti.

OPATŘENÍ - 01.03

Realizace projektových dnů (s tematikou podpory
rovnosti, tolerance, otevřenosti, inkluze)

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Skrze projektové dny chceme žákům zprostředkovat
zážitkovou formou témata související s rozvojem tolerance
a otevřenosti a rovněž podpory rovnosti ve společnosti a
vzájemné pomoci.

AKTIVITA – 01.03.01
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Naplánování dne – ,,Můj kámoš“, „Romský dne“,
„Diskriminace“ – dle vypracovaných projektových dnů,
které jsou součástí ŠVP VšeVěd

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Třídní učitelé příslušné třídy (4., 9., + třídy LMP)

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Dle rozpisu vedení (Dokument – celoroční rozpis
projektovných dnů na ZŠ Dubí 1) – alespoň 14 dní před
realizací odevzdat finální verzi.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Vyhotovení projektu

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Dubí 1
Adresa: Školní náměstí 177, Dubí 1

CÍL 01 - OPATŘENÍ 01.03 - AKTIVITA 01.03.02
CÍL - 01

Zvýšit míru otevřenosti a tolerance žáků k odlišnosti

Charakteristika cíle

V prostředí školy i v jejím okolí, podobně jako ve
společnosti jako celku, postupně narůstá míra různorodosti
v sociálním prostředí. Naším cílem je podpořit u našich
žáků utváření postojů a kompetencí, které jim umožní
adekvátně fungovat v heterogenním prostředí školy i
společnosti. Chceme podpořit rozvoj tolerance a otevřenosti
vůči osobám či skupinám, které je možné považovat za
odlišné z důvodu národnostních, etnických, náboženských,
sociálních, zdravotních, z důvodu sexuální orientace apod.
Chceme rovněž podpořit schopnost adaptace žáků na
sociokulturně heterogenní prostředí inkluzivní školy i
společnosti.

OPATŘENÍ - 01.03

Realizace projektových dnů (s tematikou podpory
rovnosti, tolerance, otevřenosti, inkluze)

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Skrze projektové dny chceme žákům zprostředkovat
zážitkovou formou témata související s rozvojem tolerance
a otevřenosti a rovněž podpory rovnosti ve společnosti a
vzájemné pomoci.

AKTIVITA – 01.03.02
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Realizace projektového dne

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Třídní učitelka

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Dle harmonogramu projektu na ZŠ Dubí

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Nálady spojené s potřebnými materiály (většinou do 200
Kč).

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Projekt proběhne a žáci se ho zúčastní

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Dubí 1
Adresa: Školní náměstí 177, Dubí 1

CÍL 01 - OPATŘENÍ 01.03 - AKTIVITA 01.03.03
CÍL - 01

Zvýšit míru otevřenosti a tolerance žáků k odlišnosti

Charakteristika cíle

V prostředí školy i v jejím okolí, podobně jako ve
společnosti jako celku, postupně narůstá míra různorodosti v
sociálním prostředí. Naším cílem je podpořit u našich žáků
utváření postojů a kompetencí, které jim umožní adekvátně
fungovat v heterogenním prostředí školy i společnosti.
Chceme podpořit rozvoj tolerance a otevřenosti vůči osobám
či skupinám, které je možné považovat za odlišné z důvodu
národnostních, etnických, náboženských, sociálních,
zdravotních, z důvodu sexuální orientace apod. Chceme
rovněž podpořit schopnost adaptace žáků na sociokulturně
heterogenní prostředí inkluzivní školy i společnosti.

OPATŘENÍ - 01.03

Realizace projektových dnů (s tematikou podpory rovnosti,
tolerance, otevřenosti, inkluze)

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Skrze projektové dny chceme žákům zprostředkovat
zážitkovou formou témata související s rozvojem tolerance a
otevřenosti a rovněž podpory rovnosti ve společnosti a
vzájemné pomoci.

AKTIVITA – 01.03.03
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Hodnocení projektu

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Učitelé a žáci, kteří na projektu pracovali

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Do týdne od realizace

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Vyplnění dotazníku, který je vypracován vedením. Vyplnění
evaluačního dotazníku žákem. Prezentace výstupů
jednotlivých skupin žáků.

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Dubí 1
Adresa: Školní náměstí 177, Dubí 1

CÍL 01 - OPATŘENÍ 01.04 - AKTIVITA 01.04.01
CÍL - 01

Zvýšit míru otevřenosti a tolerance žáků k
odlišnosti

Charakteristika cíle

V prostředí školy i v jejím okolí, podobně jako ve
společnosti jako celku, postupně narůstá míra různorodosti v
sociálním prostředí. Naším cílem je podpořit u našich žáků
utváření postojů a kompetencí, které jim umožní adekvátně
fungovat v heterogenním prostředí školy i společnosti.
Chceme podpořit rozvoj tolerance a otevřenosti vůči osobám
či skupinám, které je možné považovat za odlišné z důvodu
národnostních, etnických, náboženských, sociálních,
zdravotních, z důvodu sexuální orientace apod. Chceme
rovněž podpořit schopnost adaptace žáků na sociokulturně
heterogenní prostředí inkluzivní školy i společnosti.

OPATŘENÍ - 01.04

Hodiny s handicapem

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Cílem opatření je přiblížit každodenní nelehký život
handicapovaných osob či spolužáků a zprostředkovat
vnímání překážek, kterým jsou v rámci života a vzdělávání
vystaveni, a to skrze vlastní prožitek.

AKTIVITA – 01.04.01
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Vytvoření příprav pro "hodiny s handicapem"

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Pedagogický sbor

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

2. pololetí 2015/2016

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Vytvoření přípravy pro 1 hodinu – každý učitel na svůj
předmět.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
a výstupy aktivity

Vedoucí předmětových komisí

Další případné poznámky:

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Dubí 1
Adresa: Školní náměstí 177, Dubí 1

CÍL 01 - OPATŘENÍ 01.04 - AKTIVITA 01.04.02
CÍL - 01

Zvýšit míru otevřenosti a tolerance žáků k odlišnosti

Charakteristika cíle

V prostředí školy i v jejím okolí, podobně jako ve
společnosti jako celku, postupně narůstá míra různorodosti v
sociálním prostředí. Naším cílem je podpořit u našich žáků
utváření postojů a kompetencí, které jim umožní adekvátně
fungovat v heterogenním prostředí školy i společnosti.
Chceme podpořit rozvoj tolerance a otevřenosti vůči osobám
či skupinám, které je možné považovat za odlišné z důvodu
národnostních, etnických, náboženských, sociálních,
zdravotních, z důvodu sexuální orientace apod. Chceme
rovněž podpořit schopnost adaptace žáků na sociokulturně
heterogenní prostředí inkluzivní školy i společnosti.

OPATŘENÍ - 01.04

Hodiny s handicapem

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Cílem opatření je přiblížit každodenní nelehký život
handicapovaných osob či spolužáků a zprostředkovat
vnímání překážek, kterým jsou v rámci života a vzdělávání
vystaveni, a to skrze vlastní prožitek.

AKTIVITA – 01.04.02
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Realizace “hodin s handicapem”

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Příslušný učitel, který přípravu vytvořil

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

2. pololetí 2015/2016

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Podle potřeb příslušných příprav

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Hodina byla realizována (záznam v TK)

EVALUACE/KONTROLA Konkretizace
Příslušný učitel, vedoucí předmětové komise, vedení školy
osoby kontrolující realizaci a výstupy
aktivity
Další případné poznámky:

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Dubí 1
Adresa: Školní náměstí 177, Dubí 1

CÍL 01 - OPATŘENÍ 01.04 - AKTIVITA 01.04.03
CÍL - 01

Zvýšit míru otevřenosti a tolerance žáků k odlišnosti

Charakteristika cíle

V prostředí školy i v jejím okolí, podobně jako ve
společnosti jako celku, postupně narůstá míra různorodosti v
sociálním prostředí. Naším cílem je podpořit u našich žáků
utváření postojů a kompetencí, které jim umožní adekvátně
fungovat v heterogenním prostředí školy i společnosti.
Chceme podpořit rozvoj tolerance a otevřenosti vůči osobám
či skupinám, které je možné považovat za odlišné z důvodu
národnostních, etnických, náboženských, sociálních,
zdravotních, z důvodu sexuální orientace apod. Chceme
rovněž podpořit schopnost adaptace žáků na sociokulturně
heterogenní prostředí inkluzivní školy i společnosti.

OPATŘENÍ - 01.04

Hodiny s handicapem

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Cílem opatření je přiblížit každodenní nelehký život
handicapovaných osob či spolužáků a zprostředkovat
vnímání překážek, kterým jsou v rámci života a vzdělávání
vystaveni, a to skrze vlastní prožitek.

AKTIVITA – 01.04.03
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Zhodnocení “hodin s handicapem”

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Učitel směrem k vedení, žáci směrem k učiteli
(realizatorovi).

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Ihned po realizaci hodiny

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

Realizace reflexe – diskuse a sdílení pocitů (žáci), rozprava
EVALUACE/KONTROLA Konkretizace s členy předmětové komise
Vedení školy a předmětová komise.
osoby kontrolující realizaci a výstupy
aktivity
INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Další případné poznámky:

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Dubí 1
Adresa: Školní náměstí 177, Dubí 1

CÍL 01 - OPATŘENÍ 01.05 - AKTIVITA 01.05.01
CÍL - 01

Zvýšit míru otevřenosti a tolerance žáků k
odlišnosti

Charakteristika cíle

V prostředí školy i v jejím okolí, podobně jako ve
společnosti jako celku, postupně narůstá míra různorodosti v
sociálním prostředí. Naším cílem je podpořit u našich žáků
utváření postojů a kompetencí, které jim umožní adekvátně
fungovat v heterogenním prostředí školy i společnosti.
Chceme podpořit rozvoj tolerance a otevřenosti vůči osobám
či skupinám, které je možné považovat za odlišné z důvodu
národnostních, etnických, náboženských, sociálních,
zdravotních, z důvodu sexuální orientace apod. Chceme
rovněž podpořit schopnost adaptace žáků na sociokulturně
heterogenní prostředí inkluzivní školy i společnosti.

OPATŘENÍ - 01.05

Vybavení knihami a studijními materiály

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Cílem opatření je zvýšit informovanost učitelů o
problematice inkluzivního vzdělávání dětí se SVP o
problematice handicapů a zvýšit tak jejich kompetence pro
výuku dětí směrem k toleranci a otevřenosti k odlišnosti (ve
smyslu handicapu).

AKTIVITA – 01.05.01
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Pořízení vhodných knih a studijních materiálů

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Určení pedagogičtí pracovníci

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Konec 2015

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Do 3000 Kč

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Výběr knih s danou problematikou.

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Dubí 1
Adresa: Školní náměstí 177, Dubí 1

CÍL 01 - OPATŘENÍ 01.05 - AKTIVITA 01.05.02
CÍL - 01

Zvýšit míru otevřenosti a tolerance žáků k
odlišnosti

Charakteristika cíle

V prostředí školy i v jejím okolí, podobně jako ve
společnosti jako celku, postupně narůstá míra různorodosti v
sociálním prostředí. Naším cílem je podpořit u našich žáků
utváření postojů a kompetencí, které jim umožní adekvátně
fungovat v heterogenním prostředí školy i společnosti.
Chceme podpořit rozvoj tolerance a otevřenosti vůči osobám
či skupinám, které je možné považovat za odlišné z důvodu
národnostních, etnických, náboženských, sociálních,
zdravotních, z důvodu sexuální orientace apod. Chceme
rovněž podpořit schopnost adaptace žáků na sociokulturně
heterogenní prostředí inkluzivní školy i společnosti.

OPATŘENÍ - 01.05

Vybavení knihami a studijními materiály

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Cílem opatření je zvýšit informovanost učitelů o
problematice inkluzivního vzdělávání dětí se SVP o
problematice handicapů a zvýšit tak jejich kompetence pro
výuku dětí směrem k toleranci a otevřenosti k odlišnosti (ve
smyslu handicapu).

AKTIVITA – 01.05.02
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Prostudování knih či materiálů

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Asistenti pedagoga pro žáky se zdravotním postižením

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Začátek 2016

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Příprava prezentace dané problematiky

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Dubí 1
Adresa: Školní náměstí 177, Dubí 1

CÍL 01 - OPATŘENÍ 01.05 - AKTIVITA 01.05.03
CÍL - 01

Zvýšit míru otevřenosti a tolerance žáků k odlišnosti

Charakteristika cíle

V prostředí školy i v jejím okolí, podobně jako ve
společnosti jako celku, postupně narůstá míra různorodosti v
sociálním prostředí. Naším cílem je podpořit u našich žáků
utváření postojů a kompetencí, které jim umožní adekvátně
fungovat v heterogenním prostředí školy i společnosti.
Chceme podpořit rozvoj tolerance a otevřenosti vůči osobám
či skupinám, které je možné považovat za odlišné z důvodu
národnostních, etnických, náboženských, sociálních,
zdravotních, z důvodu sexuální orientace apod. Chceme
rovněž podpořit schopnost adaptace žáků na sociokulturně
heterogenní prostředí inkluzivní školy i společnosti.

OPATŘENÍ - 01.05

Vybavení knihami a studijními materiály

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Cílem opatření je zvýšit informovanost učitelů o
problematice inkluzivního vzdělávání dětí se SVP o
problematice handicapů a zvýšit tak jejich kompetence pro
výuku dětí směrem k toleranci a otevřenosti k odlišnosti (ve
smyslu handicapu).

AKTIVITA – 01.05.03
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Seznámení pedagogických pracovníků s výstupy
prostudování knih či materiálů

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Asistenti pedagoga pro žáky se zdravotním postižením

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

květen-červen 2016

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Realizace prezentace

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Dubí 1
Adresa: Školní náměstí 177, Dubí 1

CÍL 01 - OPATŘENÍ 01.05 - AKTIVITA 01.05.04
CÍL - 01

Zvýšit míru otevřenosti a tolerance žáků k odlišnosti

Charakteristika cíle

V prostředí školy i v jejím okolí, podobně jako ve
společnosti jako celku, postupně narůstá míra různorodosti
v sociálním prostředí. Naším cílem je podpořit u našich
žáků utváření postojů a kompetencí, které jim umožní
adekvátně fungovat v heterogenním prostředí školy i
společnosti. Chceme podpořit rozvoj tolerance a otevřenosti
vůči osobám či skupinám, které je možné považovat za
odlišné z důvodu národnostních, etnických, náboženských,
sociálních, zdravotních, z důvodu sexuální orientace apod.
Chceme rovněž podpořit schopnost adaptace žáků na
sociokulturně heterogenní prostředí inkluzivní školy i
společnosti.

OPATŘENÍ - 01.05

Vybavení knihami a studijními materiály

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Cílem opatření je zvýšit informovanost učitelů o
problematice inkluzivního vzdělávání dětí se SVP o
problematice handicapů a zvýšit tak jejich kompetence pro
výuku dětí směrem k toleranci a otevřenosti k odlišnosti (ve
smyslu handicapu).

AKTIVITA – 01.05.04
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Zhodnocení

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Pedagogický sbor

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Ihned po ukončení prezentace

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Zpětná vazba přednášejícímu, zhodnocení publikace

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

Nejsou

CÍL 02 – Zvýšit míru pro-inkluzivního nastavení a otevřenosti školy
pro všechny zájemce (žáky)
Charakteristika cíle
Cílem je realizovat opatření nezbytná proto, aby naše škola mohla fungovat jako otevřená a
inkluzivní, tedy vzdělávat co nejširší spektrum žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a
přijmout všechny zájemce o docházku.

OPATŘENÍ 02.01 - Zajištění finančních prostředků na nezbytné úpravy a potřebnou
podporu
Charakteristika opatření
Získání finančních prostředků na realizaci nezbytných úprav a zajištění potřebné podpory v
závislosti na potřebách dětí (např. nákup speciálních pomůcek, úpravy školních prostor, zajištění
potřebné asistence apod.)

OPATŘENÍ 02.02 - Zajištění technického vybavení a kompenzačních pomůcek
Charakteristika opatření
Opatření směřuje ke zvýšení úrovně vybavení kompenzačními pomůckami a dalším potřebným
technickým vybavením. Škola tak zvýší svou pro-inkluzivnost bude moci poskytnout vzdělávání
širokému spektru žáků a nebude muset odmítat žádného zájemce o docházku.

OPATŘENÍ 02.03 - Zajištění kvalifikovaného pedagogického personálu
Charakteristika opatření
Cílem opatření je podpora přijetí kvalifikovaných pedagogických pracovníků pro zajištění chodu
inkluzivní školy a podpora rozvoje kompetencí a adekvátního ohodnocení členů 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

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Dubí 1
Adresa: Školní náměstí 177, Dubí 1

CÍL 02 - OPATŘENÍ 02.01 - AKTIVITA 02.01.01
CÍL - 02

Zvýšit míru pro-inkluzivního nastavení a
otevřenosti školy pro všechny zájemce (žáky)

Charakteristika cíle

Cílem je realizovat opatření nezbytná proto, aby naše škola
mohla fungovat jako otevřená a inkluzivní, tedy vzdělávat co
nejširší spektrum žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami a přijmout všechny zájemce o docházku.

OPATŘENÍ - 02.01

Zajištění finančních prostředků na nezbytné úpravy a
potřebnou podporu

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Získání finančních prostředků na realizaci nezbytných úprav
a zajištění potřebné podpory v závislosti na potřebách dětí
(např.nákup speciál. pomůcek, úpravy škol.prostor, zajištění
potřebné asistence apod.)

AKTIVITA – 02.01.01
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Zpracování projektové žádosti na zajištění podpory
vzdělávání žáků se SVP

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vedení školy

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Při projevení zájmu ze strany rodičů nebo při nástupu žáka –
reagování na konkrétní situaci

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Projekt, který bude obsahovat všechny náležitosti

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
a výstupy aktivity

Vedení školy

Další případné poznámky:

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Dubí 1
Adresa: Školní náměstí 177, Dubí 1

CÍL 02 - OPATŘENÍ 02.01 - AKTIVITA 02.01.02
CÍL - 02

Zvýšit míru pro-inkluzivního nastavení a
otevřenosti školy pro všechny zájemce (žáky)

Charakteristika cíle

Cílem je realizovat opatření nezbytná proto, aby naše škola
mohla fungovat jako otevřená a inkluzivní, tedy vzdělávat co
nejširší spektrum žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami a přijmout všechny zájemce o docházku.

OPATŘENÍ - 02.01

Zajištění finančních prostředků na nezbytné úpravy a
potřebnou podporu

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Získání finančních prostředků na realizaci nezbytných úprav
a zajištění potřebné podpory v závislosti na potřebách dětí
(např.nákup speciál. pomůcek, úpravy škol.prostor, zajištění
potřebné asistence apod.)

AKTIVITA – 02.01.02
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Zpracování žádosti o finanční podporu zřizovatele
(město Dubí)

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vedení školy

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Při projevení zájmu ze strany rodičů nebo při nástupu žáka –
reagování na konkrétní situaci

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Žádost, která bude mít všechny náležitosti a město ji přijme
k projednání.

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Dubí 1
Adresa: Školní náměstí 177, Dubí 1

CÍL 02 - OPATŘENÍ 02.01 - AKTIVITA 02.01.03
CÍL - 02

Zvýšit míru pro-inkluzivního nastavení a
otevřenosti školy pro všechny zájemce (žáky)

Charakteristika cíle

Cílem je realizovat opatření nezbytná proto, aby naše škola
mohla fungovat jako otevřená a inkluzivní, tedy vzdělávat co
nejširší spektrum žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami a přijmout všechny zájemce o docházku.

OPATŘENÍ - 02.01

Zajištění finančních prostředků na nezbytné úpravy a
potřebnou podporu

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Získání finančních prostředků na realizaci nezbytných úprav
a zajištění potřebné podpory v závislosti na potřebách dětí
(např.nákup speciál. pomůcek, úpravy škol.prostor, zajištění
potřebné asistence apod.)

AKTIVITA – 02.01.03
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Zpracování žádosti o finanční podporu Ústeckého kraje

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vedení školy

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Při projevení zájmu ze strany rodičů nebo při nástupu žáka –
reagování na konkrétní situaci

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Žádost, která bude mít všechny náležitosti a kraj ji přijme k
projednání.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
a výstupy aktivity

Vedení školy

Další případné poznámky:

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Dubí 1
Adresa: Školní náměstí 177, Dubí 1

CÍL 02 - OPATŘENÍ 02.01 - AKTIVITA 02.01.04
CÍL - 02

Zvýšit míru pro-inkluzivního nastavení a
otevřenosti školy pro všechny zájemce (žáky)

Charakteristika cíle

Cílem je realizovat opatření nezbytná proto, aby naše škola
mohla fungovat jako otevřená a inkluzivní, tedy vzdělávat co
nejširší spektrum žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami a přijmout všechny zájemce o docházku.

OPATŘENÍ - 02.01

Zajištění finančních prostředků na nezbytné úpravy a
potřebnou podporu

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Získání finančních prostředků na realizaci nezbytných úprav
a zajištění potřebné podpory v závislosti na potřebách dětí
(např.nákup speciál. pomůcek, úpravy škol.prostor, zajištění
potřebné asistence apod.)

AKTIVITA – 02.01.04
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Oslovení sponzorů

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vedení školy

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Při projevení zájmu ze strany rodičů nebo při nástupu žáka –
reagování na konkrétní situaci

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Finanční dotace či příspěvek od oslovených sponzorů, který
bude použit pro potřeby klienta

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Dubí 1
Adresa: Školní náměstí 177, Dubí 1

CÍL 02 - OPATŘENÍ 02.02 - AKTIVITA 02.02.01
CÍL - 02

Zvýšit míru pro-inkluzivního nastavení a
otevřenosti školy pro všechny zájemce (žáky)

Charakteristika cíle

Cílem je realizovat opatření nezbytná proto, aby naše škola
mohla fungovat jako otevřená a inkluzivní, tedy vzdělávat co
nejširší spektrum žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami a přijmout všechny zájemce o docházku.

OPATŘENÍ - 02.02

Zajištění technického vybavení a kompenzačních
pomůcek

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Opatření směřuje ke zvýšení úrovně vybavení
kompenzačními pomůckami a dalším potřebným
technickým vybavením. Škola tak zvýší svou
proinkluzivnost bude moci poskytnout vzdělávání širokému
spektru žáků a nebude muset odmítat žádného zájemce o
docházku.

AKTIVITA – 02.02.01
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Nákup technického vybavení a kompenzačních pomůcek

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vedení, pedagog a zdravotní asistent

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

V průběhu školního roku, kdy k potřebě dojde

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

V závislosti na potřebách klienta a možnostech rozpočtu.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Vybavení je pořízeno a evidováno

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Dubí 1
Adresa: Školní náměstí 177, Dubí 1

CÍL 02 - OPATŘENÍ 02.02 - AKTIVITA 02.02.02
CÍL - 02

Zvýšit míru pro-inkluzivního nastavení a
otevřenosti školy pro všechny zájemce (žáky)

Charakteristika cíle

Cílem je realizovat opatření nezbytná proto, aby naše škola
mohla fungovat jako otevřená a inkluzivní, tedy vzdělávat co
nejširší spektrum žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami a přijmout všechny zájemce o docházku.

OPATŘENÍ - 02.02

Zajištění technického vybavení a kompenzačních
pomůcek

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Opatření směřuje ke zvýšení úrovně vybavení
kompenzačními pomůckami a dalším potřebným
technickým vybavením. Škola tak zvýší svou
proinkluzivnost bude moci poskytnout vzdělávání širokému
spektru žáků a nebude muset odmítat žádného zájemce o
docházku.

AKTIVITA – 02.02.02
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Navázaní spolupráce se speciálně pedagogickými centry
a subjekty poskytujícími podporu osobám s handicapem

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Výchovný poradce

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Ihned při projevení zájmu klientem

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Soupis organizací, které boudou mít o spolupráci zájem.

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Dubí 1
Adresa: Školní náměstí 177, Dubí 1

CÍL 02 - OPATŘENÍ 02.02 - AKTIVITA 02.02.03
CÍL - 02

Zvýšit míru pro-inkluzivního nastavení a
otevřenosti školy pro všechny zájemce (žáky)

Charakteristika cíle

Cílem je realizovat opatření nezbytná proto, aby naše škola
mohla fungovat jako otevřená a inkluzivní, tedy vzdělávat co
nejširší spektrum žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami a přijmout všechny zájemce o docházku.

OPATŘENÍ - 02.02

Zajištění technického vybavení a kompenzačních
pomůcek

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Opatření směřuje ke zvýšení úrovně vybavení
kompenzačními pomůckami a dalším potřebným
technickým vybavením. Škola tak zvýší svou
proinkluzivnost bude moci poskytnout vzdělávání širokému
spektru žáků a nebude muset odmítat žádného zájemce o
docházku.

AKTIVITA – 02.02.03
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Zapůjčení či pronájem technického vybavení a
kompenzačních pomůcek

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Výchovný poradce

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Nástupem klienta do školy

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

V závislosti na aktuálním ceníku či osobní dohodě

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Vybavení třídy a umožnění vzdělávacího procesu klientovi a
usnadnění práce pedagogovy. Počet žáků, kteří se na základě
této aktivity mohou vzdělávat v naší škole.

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Dubí 1
Adresa: Školní náměstí 177, Dubí 1

CÍL 02 - OPATŘENÍ 02.03 - AKTIVITA 02.03.01
CÍL - 02

Zvýšit míru pro-inkluzivního nastavení a
otevřenosti školy pro všechny zájemce (žáky)

Charakteristika cíle

Cílem je realizovat opatření nezbytná proto, aby naše škola
mohla fungovat jako otevřená a inkluzivní, tedy vzdělávat co
nejširší spektrum žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami a přijmout všechny zájemce o docházku.

OPATŘENÍ - 02.03

Zajištění kvalifikovaného pedagogického personálu

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Cílem opatření je podpora přijetí kvalifikovaných
pedagogických pracovníků pro zajištění chodu inkluzivní
školy a podpora rozvoje kompetencí a adekvátního
ohodnocení členů pedagogického sboru.

AKTIVITA – 02.03.01
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Vypracování přehledu aktuální nabídky vzdělávacích
akcí zaměřených na vzdělávání dětí se SVP a rozvoj
inkluzivního vzdělávání

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Výchovný poradce, pedagogičtí pracovníci.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Průběžně a neustále.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Seznam nabízených kurzů a jejich časové rozložení.

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Dubí 1
Adresa: Školní náměstí 177, Dubí 1

CÍL 02 - OPATŘENÍ 02.03 - AKTIVITA 02.03.02
CÍL - 02

Zvýšit míru pro-inkluzivního nastavení a
otevřenosti školy pro všechny zájemce (žáky)

Charakteristika cíle

Cílem je realizovat opatření nezbytná proto, aby naše škola
mohla fungovat jako otevřená a inkluzivní, tedy vzdělávat co
nejširší spektrum žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami a přijmout všechny zájemce o docházku.

OPATŘENÍ - 02.03

Zajištění kvalifikovaného pedagogického personálu

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Cílem opatření je podpora přijetí kvalifikovaných
pedagogických pracovníků pro zajištění chodu inkluzivní
školy a podpora rozvoje kompetencí a adekvátního
ohodnocení členů pedagogického sboru.

AKTIVITA – 02.03.02
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Účast pedagogických pracovníků školy na vzdělávacích
akcích směřujících k podpoře rozvoje inkluzivního
vzdělávání

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Příslušný pedagog či asistent.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Průběžně a neustále.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Doprava, kurzovné, diety, ubytování

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Proškolený PP, předložení certifikátu vedení školy.
Schopnost PP uplatnit získané znalosti, dovednosti a
vědomosti ve PP. Podání zpětné vazby vedení a průběhu a
přínosu školení či semináře.

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Dubí 1
Adresa: Školní náměstí 177, Dubí 1

CÍL 02 - OPATŘENÍ 02.03 - AKTIVITA 02.03.03
CÍL - 02

Zvýšit míru pro-inkluzivního nastavení a
otevřenosti školy pro všechny zájemce (žáky)

Charakteristika cíle

Cílem je realizovat opatření nezbytná proto, aby naše škola
mohla fungovat jako otevřená a inkluzivní, tedy vzdělávat co
nejširší spektrum žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami a přijmout všechny zájemce o docházku.

OPATŘENÍ - 02.03

Zajištění kvalifikovaného pedagogického personálu

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Cílem opatření je podpora přijetí kvalifikovaných
pedagogických pracovníků pro zajištění chodu inkluzivní
školy a podpora rozvoje kompetencí a adekvátního
ohodnocení členů pedagogického sboru.

AKTIVITA – 02.03.03 Konkretizace
realizované aktivity pro naplnění
stanovených opatření

Přijímání kvalifikovaných pedagogických pracovníků
motivovaných k práci v inkluzivním školním prostředí

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vedení školy

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Průběžně a neustále.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Přijatý PP, který bude mít potřebnou kvalifikaci

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

Nejsou

CÍL 03 - Zvýšit míru připravenosti pedagogických pracovníků na vytváření
inkluzivního prostředí ve škole a zavádění inkluzivních opatření
Charakteristika cíle
Naším cílem je vytvořit tým pedagogických pracovníků, který bude vyrovnaný, vzájemně
zastupitelný, spolupracující, nekonfliktní, dynamický a pozitivně motivovaný.

OPATŘENÍ 03.01 - Budování funkčního týmu pedagogických pracovníků, vytváření
příležitostí pro upevňování týmové koheze
Charakteristika opatření
Opatření směřuje k vytváření vhodných příležitostí k vzájemnému poznávání a vytváření
interpersonálních vztahů. Spokojený, motivovaný, stmelený a pozitivně naladěný sbor
pedagogických pracovníků je předpokladem pro nárůst efektivity a výkonnosti práce.

OPATŘENÍ 03.02 - Zajištění kvalifikovaného personálu (opatření totožné s OP 02.03)
Charakteristika opatření
Cílem opatření je podpora přijetí kvalifikovaných pedagogických pracovníků pro zajištění chodu
inkluzivní školy a podpora rozvoje kompetencí a adekvátního ohodnocení členů 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

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Dubí 1
Adresa: Školní náměstí 177, Dubí 1

CÍL 03 - OPATŘENÍ 03.01 - AKTIVITA 03.01.01
CÍL - 03

Zvýšit míru připravenosti pedagogických
pracovníků na vytváření inkluzivního prostředí ve
škole a zavádění inkluzivních opatření

Charakteristika cíle

Vytvořit takový tým PP, který bude vyrovnaný, vzájemně
zastupitelný, spolupracující, nekonfliktní, dynamický a
pozitivně motivovaný.

OPATŘENÍ - 03.01

Budování funkč. týmu pedagogických pracovníků,
vytváření příležitostí pro upevňování tým. koheze

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Vytváření vhodných příležitostí k vzájemnému poznávání a
vytváření interpersonálních vztahů. Spokojený, motivovaný,
stmelený a pozitivně naladěný sbor PP. Nárůst efektivity a
výkonnosti práce.

AKTIVITA – 03.01.01
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Teambuilding

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Sbor PP

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Kvartálně, každý školní rok

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Doprava, ubytování

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Realizace akce a její zápis

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Dubí 1
Adresa: Školní náměstí 177, Dubí 1

CÍL 03 - OPATŘENÍ 03.01 - AKTIVITA 03.01.02

CÍL - 03

Zvýšit míru připravenosti pedagogických
pracovníků na vytváření inkluzivního prostředí ve
škole a zavádění inkluzivních opatření

Charakteristika cíle

Vytvořit takový tým PP, který bude vyrovnaný, vzájemně
zastupitelný, spolupracující, nekonfliktní, dynamický a
pozitivně motivovaný.

OPATŘENÍ - 03.01

Budování funkč. týmu pedagogických pracovníků,
vytváření příležitostí pro upevňování tým. koheze

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Vytváření vhodných příležitostí k vzájemnému poznávání a
vytváření interpersonálních vztahů. Spokojený, motivovaný,
stmelený a pozitivně naladěný sbor PP. Nárůst efektivity a
výkonnosti práce.

AKTIVITA – 03.01.02
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Sportovní a kulturní akce

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Ve spolupráci s SK Dubí

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

V průběhu celého roku

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Ze zdrojů FKSP a osobní zdroje PP

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Uskutečnění akce

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Dubí 1
Adresa: Školní náměstí 177, Dubí 1

CÍL 3 - OPATŘENÍ 03.01 - AKTIVITA 03.01.03

CÍL - 03

Zvýšit míru připravenosti pedagogických
pracovníků na vytváření inkluzivního prostředí ve
škole a zavádění inkluzivních opatření

Charakteristika cíle

Vytvořit takový tým PP, který bude vyrovnaný, vzájemně
zastupitelný, spolupracující, nekonfliktní, dynamický a
pozitivně motivovaný.

OPATŘENÍ - 03.01

Budování funkč. týmu pedagogických pracovníků,
vytváření příležitostí pro upevňování tým. koheze

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Vytváření vhodných příležitostí k vzájemnému poznávání a
vytváření interpersonálních vztahů. Spokojený, motivovaný,
stmelený a pozitivně naladěný sbor PP. Nárůst efektivity a
výkonnosti práce.

AKTIVITA – 03.01.03
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Neformální setkávání všech pracovníku na půdě školy

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vedení školy

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

2x ročně, každý školní rok

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Řešení věcí, na které se jindy z časových důvodů nedostává.

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Dubí 1
Adresa: Školní náměstí 177, Dubí 1

CÍL 03 - OPATŘENÍ 03.02 - AKTIVITA 03.02.01

CÍL - 03

Zvýšit míru připravenosti pedagogických
pracovníků na vytváření inkluzivního prostředí ve
škole a zavádění inkluzivních opatření

Charakteristika cíle

Vytvořit takový tým PP, který bude vyrovnaný, vzájemně
zastupitelný, spolupracující, nekonfliktní, dynamický a
pozitivně motivovaný.

OPATŘENÍ - 03.02

Zajištění kvalifikovaného personálu.
(opatření totožné s OP 02.03)

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Přijetí kvalifikovaných PP. Umožnění dalšího vzdělávání
stávajících PP. Zvýšené finanční ohodnocení PP. Finanční
dotace ze strany kraje

AKTIVITA – 03.02.01
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Poptávka po aktuálních nabídkách speciálních
vzdělávacích kurzů, oslovení SPC či v jiných institucích

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Výchovný poradce, pedagogičtí pracovníci

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Průběžně a neustále

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Seznam nabízených kurzů a jejich časové rozložení.

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Dubí 1
Adresa: Školní náměstí 177, Dubí 1

CÍL 03 - OPATŘENÍ 03.02 - AKTIVITA 03.02.02

CÍL - 03

Zvýšit míru připravenosti pedagogických
pracovníků na vytváření inkluzivního prostředí ve
škole a zavádění inkluzivních opatření

Charakteristika cíle

Vytvořit takový tým PP, který bude vyrovnaný, vzájemně
zastupitelný, spolupracující, nekonfliktní, dynamický a
pozitivně motivovaný.

OPATŘENÍ - 03.02

Zajištění kvalifikovaného personálu.
(opatření totožné s OP 02.03)

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Přijetí kvalifikovaných PP. Umožnění dalšího vzdělávání
stávajících PP. Zvýšené finanční ohodnocení PP. Finanční
dotace ze strany kraje

AKTIVITA – 03.02.02
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Účast na vzdělávacích akcích

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Příslušný pedagog či asistent.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Průběžně a neustále

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Doprava, kurzovné, diety, ubytování (bude-li třeba)

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Proškolený PP, předložení certifikátu vedení školy.
Schopnost PP uplatnit získané znalosti, dovednosti a
vědomosti ve PP. Podání zpětné vazby vedení a průběhu a
přínosu školení či semináře.

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Dubí 1
Adresa: Školní náměstí 177, Dubí 1

CÍL 03 - OPATŘENÍ 03.02 - AKTIVITA 03.02.03
CÍL - 03

Zvýšit míru připravenosti pedagogických
pracovníků na vytváření inkluzivního prostředí ve
škole a zavádění inkluzivních opatření

Charakteristika cíle

Vytvořit takový tým PP, který bude vyrovnaný, vzájemně
zastupitelný, spolupracující, nekonfliktní, dynamický a
pozitivně motivovaný.

OPATŘENÍ - 03.02

Zajištění kvalifikovaného personálu.
(opatření totožné s OP 02.03)

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Přijetí kvalifikovaných PP. Umožnění dalšího vzdělávání
stávajících PP. Zvýšené finanční ohodnocení PP. Finanční
dotace ze strany kraje

AKTIVITA – 03.02.03
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Přijímání nových PP

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vedení školy

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Průběžně a neustále v závislosti na potřebě

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Přijatý PP, který bude mít potřebnou kvalifikaci

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

Nejsou

CÍL 04 - Zmírnit případný negativní vliv sociálního prostředí a pozitivně
ovlivňovat žebříček hodnot žáků (ze sociálně znevýhodňujícího
prostředí)
Charakteristika cíle
Snahou školy je pozitivně ovlivnit postoje žáka a jeho žebříček hodnot. Nabídnout žákům
společensky přijatelnější alternativu životního stylu, pozitivní vzory, které se mu nedostávají v
prostředí lokality a rodiny, kde žák vyrůstá.

OPATŘENÍ 04.01 - Adaptační pobyty
Charakteristika opatření
Několikadenní výjezd třídních kolektivů do prostředí mimo bydliště bude zaměřen na stmelení
třídního kolektivu, podporu zdravého životního stylu a pohyb na čerstvém vzduchu, omezení
technických vymožeností, poskytování pravidelné pestré a zdravé stravy, dodržování režimu dne
(spánek, hygiena,..). Chceme žákům rovněž nabídnout smysluplné trávení volného času a pozitivní
vzory v oblasti chování a životních strategií (učitelé, starší žáci,..).

OPATŘENÍ 04.02 - Realizace projektových dnů
Charakteristika opatření
Skrze projektové dny chceme žákům zprostředkovat zážitkovou formou nejen témata související s
rozvojem tolerance a otevřenosti a rovněž podpory rovnosti ve společnosti a vzájemné pomoci (viz
opatření 01.03), ale také v rámci vzájemné spolupráce podpořit dobré vztahy mezi žáky,
prezentovat adekvátní vzorce chování, ovlivňovat postoje a hodnotový žebříček žáků.

OPATŘENÍ 04.03 - Realizace exkurzí
Charakteristika opatření
Prostřednictvím exkurzí chceme zprostředkovat žákům zážitek a možnost poznání zajímavých
prací, lidských činností či možností rozvoje poznání, tradic 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

OPATŘENÍ 04.04 - Volnočasové aktivity pořádané školou
Charakteristika opatření
Prostřednictvím akcí, které jsou určeny pro rodiče s dětmi nebo pravidelné účelné využívání
volného času chceme zvýšit zapojení rodičů do života školy, podporovat dobré vztahy mezi žáky,
rodiči a pedagogy, přispívat k pozitivnímu a rozvíjejícímu trávení volného času a snížení výskytu
rizikových jevů.

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 Dubí 1
Adresa: Školní náměstí 177, Dubí 1

CÍL 04 - OPATŘENÍ 04.01 - AKTIVITA 04.01.01

CÍL - 04

Zmírnit případný negativní vliv sociálního prostředí
a pozitivně ovlivňovat žebříček hodnot žáků (ze
sociálně znevýhodňujícího prostředí)

Charakteristika cíle

Snahou školy je pozitivně ovlivnit postoje žáka a jeho
žebříček hodnot. Nabídnout žákům společensky přijatelnější
alternativu životního stylu, pozitivní vzory, které se mu
nedostávají v prostředí lokality a rodiny, kde žák vyrůstá.

OPATŘENÍ - 04.01

Adaptační pobyty

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Několikadenní výjezd třídních kolektivů do prostředí mimo
bydliště. Stmelení třídního kolektivu, pohyb na čerstvém
vzduchu, omezení technických vymožeností, pravidelná
pestrá a zdravá strava, dodržování režimu dne (spánek,
hygiena,..). Ukázka smysluplného trávení volného času.
Nabídnutí pozitivního vzoru (učitelé, starší žáci,..).

AKTIVITA – 04.01.01
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Zajištění finančních prostředků prostřednictvím
projektu, žádostí či sponzoringu

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vedení školy

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Začátek roku 2016

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

1 000 000 Kč

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Finanční prostředky byly získány

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Dubí 1
Adresa: Školní náměstí 177, Dubí 1

CÍL 04 - OPATŘENÍ 04.01 - AKTIVITA 04.01.02

CÍL - 04

Zmírnit případný negativní vliv sociálního prostředí
a pozitivně ovlivňovat žebříček hodnot žáků (ze
sociálně znevýhodňujícího prostředí)

Charakteristika cíle

Snahou školy je pozitivně ovlivnit postoje žáka a jeho
žebříček hodnot. Nabídnout žákům společensky přijatelnější
alternativu životního stylu, pozitivní vzory, které se mu
nedostávají v prostředí lokality a rodiny, kde žák vyrůstá.

OPATŘENÍ - 04.01

Adaptační pobyty

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Několikadenní výjezd třídních kolektivů do prostředí mimo
bydliště. Stmelení třídního kolektivu, pohyb na čerstvém
vzduchu, omezení technických vymožeností, pravidelná
pestrá a zdravá strava, dodržování režimu dne (spánek,
hygiena,..). Ukázka smysluplného trávení volného času.
Nabídnutí pozitivního vzoru (učitelé, starší žáci,..).

AKTIVITA – 04.01.02
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Organizace adaptačního pobytu

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Pověřený tým pedagogických pracovníků

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

6 měsíců před odjezdem

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Internet, telefon

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Sestavení harmonogramu a plánu výjezdu

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Dubí 1
Adresa: Školní náměstí 177, Dubí 1

CÍL 04 - OPATŘENÍ 04.01 - AKTIVITA 04.01.03

CÍL - 04

Zmírnit případný negativní vliv sociálního prostředí
a pozitivně ovlivňovat žebříček hodnot žáků (ze
sociálně znevýhodňujícího prostředí)

Charakteristika cíle

Snahou školy je pozitivně ovlivnit postoje žáka a jeho
žebříček hodnot. Nabídnout žákům společensky přijatelnější
alternativu životního stylu, pozitivní vzory, které se mu
nedostávají v prostředí lokality a rodiny, kde žák vyrůstá.

OPATŘENÍ - 04.01

Adaptační pobyty

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Několikadenní výjezd třídních kolektivů do prostředí mimo
bydliště. Stmelení třídního kolektivu, pohyb na čerstvém
vzduchu, omezení technických vymožeností, pravidelná
pestrá a zdravá strava, dodržování režimu dne (spánek,
hygiena,..). Ukázka smysluplného trávení volného času.
Nabídnutí pozitivního vzoru (učitelé, starší žáci,..).

AKTIVITA – 04.01.03
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Realizace adaptačního kurzu

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Všichni pedagogičtí pracovníci

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

14 dní po ukončení projektu

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Zápis hodnocení a diskuze

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Dubí 1
Adresa: Školní náměstí 177, Dubí 1

CÍL 04 - OPATŘENÍ 04.01 - AKTIVITA 04.01.04

CÍL - 04

Zmírnit případný negativní vliv sociálního prostředí
a pozitivně ovlivňovat žebříček hodnot žáků (ze
sociálně znevýhodňujícího prostředí)

Charakteristika cíle

Snahou školy je pozitivně ovlivnit postoje žáka a jeho
žebříček hodnot. Nabídnout žákům společensky přijatelnější
alternativu životního stylu, pozitivní vzory, které se mu
nedostávají v prostředí lokality a rodiny, kde žák vyrůstá.

OPATŘENÍ - 04.01

Adaptační pobyty

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Několikadenní výjezd třídních kolektivů do prostředí mimo
bydliště. Stmelení třídního kolektivu, pohyb na čerstvém
vzduchu, omezení technických vymožeností, pravidelná
pestrá a zdravá strava, dodržování režimu dne (spánek,
hygiena,..). Ukázka smysluplného trávení volného času.
Nabídnutí pozitivního vzoru (učitelé, starší žáci,..).

AKTIVITA – 04.01.04
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Evaluace akce – společná diskuse PP

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Všichni pedagogičtí pracovníci

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Do 14 dnů po ukončení

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace akce nevyžaduje specifické vybavení či zdroje

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Diskuse v rámci setkání. Zápis z evaluace.

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Dubí 1
Adresa: Školní náměstí 177, Dubí 1

CÍL 04 - OPATŘENÍ 04.02 - AKTIVITA 04.02.01

CÍL - 04

Zmírnit případný negativní vliv sociálního prostředí
a pozitivně ovlivňovat žebříček hodnot žáků (ze
sociálně znevýhodňujícího prostředí)

Charakteristika cíle

Snahou školy je pozitivně ovlivnit postoje žáka a jeho
žebříček hodnot. Nabídnout žákům společensky přijatelnější
alternativu životního stylu, pozitivní vzory, které se mu
nedostávají v prostředí lokality a rodiny, kde žák vyrůstá.

OPATŘENÍ - 04.02

Realizace projektových dnů

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Skrze projektové dny chceme žákům zprostředkovat
zážitkovou formou nejen témata související s rozvojem
tolerance a otevřenosti a rovněž podpory rovnosti ve
společnosti a vzájemné pomoci (viz opatření 01.03), ale také
v rámci vzájemné spolupráce podpořit dobré vztahy mezi
žáky, prezentovat adekvátní vzorce chování, ovlivňovat
postoje a hodnot. žebříček žáků.

AKTIVITA – 04.02.01
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Naplánování dne – ,,Můj kámoš“, případně „Naše
město“, „Naše budoucnost“

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Třídní učitelé příslušné třídy (4., 9., + třídy LMP)

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Dle rozpisu vedení (Dokument – celoroční rozpis
projektovných dnů na ZŠ Dubí 1) – alespoň 14 dní před
realizací odevzdat finální verzi.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Vyhotovení projektu

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Dubí 1
Adresa: Školní náměstí 177, Dubí 1

CÍL 04 - OPATŘENÍ 04.02 - AKTIVITA 04.02.02

CÍL - 04

Zmírnit případný negativní vliv sociálního prostředí
a pozitivně ovlivňovat žebříček hodnot žáků (ze
sociálně znevýhodňujícího prostředí)

Charakteristika cíle

Snahou školy je pozitivně ovlivnit postoje žáka a jeho
žebříček hodnot. Nabídnout žákům společensky přijatelnější
alternativu životního stylu, pozitivní vzory, které se mu
nedostávají v prostředí lokality a rodiny, kde žák vyrůstá.

OPATŘENÍ - 04.02

Realizace projektových dnů

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Skrze projektové dny chceme žákům zprostředkovat
zážitkovou formou nejen témata související s rozvojem
tolerance a otevřenosti a rovněž podpory rovnosti ve
společnosti a vzájemné pomoci (viz opatření 01.03), ale také
v rámci vzájemné spolupráce podpořit dobré vztahy mezi
žáky, prezentovat adekvátní vzorce chování, ovlivňovat
postoje a hodnot. žebříček žáků.

AKTIVITA – 04.02.02
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Realizace projektového dne

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Třídní učitelka

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Dle harmonogramu projektu ZŠ Dubí

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Nálady spojené s potřebnými materiály (většinouu do 200
Kč).

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Projekt proběhne a žáci se ho zúčastní

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Dubí 1
Adresa: Školní náměstí 177, Dubí 1

CÍL 04 - OPATŘENÍ 04.02 - AKTIVITA 04.02.03

CÍL - 04

Zmírnit případný negativní vliv sociálního prostředí
a pozitivně ovlivňovat žebříček hodnot žáků (ze
sociálně znevýhodňujícího prostředí)

Charakteristika cíle

Snahou školy je pozitivně ovlivnit postoje žáka a jeho
žebříček hodnot. Nabídnout žákům společensky přijatelnější
alternativu životního stylu, pozitivní vzory, které se mu
nedostávají v prostředí lokality a rodiny, kde žák vyrůstá.

OPATŘENÍ - 04.02

Realizace projektových dnů

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Skrze projektové dny chceme žákům zprostředkovat
zážitkovou formou nejen témata související s rozvojem
tolerance a otevřenosti a rovněž podpory rovnosti ve
společnosti a vzájemné pomoci (viz opatření 01.03), ale také
v rámci vzájemné spolupráce podpořit dobré vztahy mezi
žáky, prezentovat adekvátní vzorce chování, ovlivňovat
postoje a hodnot. žebříček žáků.

AKTIVITA – 04.02.03
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Hodnocení projektu

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Učitelé a žáci, kteří na projektu pracovali

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Do týdne od realizace

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Vyplnění dotazníku, který je vypracován vedením. Vyplnění
evaluačního dotazníku žákem. Prezentace výstupů
jednotlivých skupin žáků.

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Dubí 1
Adresa: Školní náměstí 177, Dubí 1

CÍL 04 - OPATŘENÍ 04.03 - AKTIVITA 04.03.01

CÍL - 04

Zmírnit případný negativní vliv sociálního prostředí
a pozitivně ovlivňovat žebříček hodnot žáků (ze
sociálně znevýhodňujícího prostředí)

Charakteristika cíle

Snahou školy je pozitivně ovlivnit postoje žáka a jeho
žebříček hodnot. Nabídnout žákům společensky přijatelnější
alternativu životního stylu, pozitivní vzory, které se mu
nedostávají v prostředí lokality a rodiny, kde žák vyrůstá.

OPATŘENÍ - 04.03

Realizace exkurzí

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

zprostředkovat žákům zážitek a možnost poznání
zajímavých prací, lidských činností či možností rozvoje
poznání, tradic apod.

AKTIVITA – 04.03.01
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Vyhledání možností pro realizaci exkurzí

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Výchovný poradce a pedagogičtí pracovníci

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Průběžně

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Seznam nabízených exkurzí pro žáky a jejich časové
rozložení

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Dubí 1
Adresa: Školní náměstí 177, Dubí 1

CÍL 04 - OPATŘENÍ 04.03 - AKTIVITA 04.03.02

CÍL - 04

Zmírnit případný negativní vliv sociálního prostředí
a pozitivně ovlivňovat žebříček hodnot žáků (ze
sociálně znevýhodňujícího prostředí)

Charakteristika cíle

Snahou školy je pozitivně ovlivnit postoje žáka a jeho
žebříček hodnot. Nabídnout žákům společensky přijatelnější
alternativu životního stylu, pozitivní vzory, které se mu
nedostávají v prostředí lokality a rodiny, kde žák vyrůstá.

OPATŘENÍ - 04.03

Realizace exkurzí

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

zprostředkovat žákům zážitek a možnost poznání
zajímavých prací, lidských činností či možností rozvoje
poznání, tradic apod.

AKTIVITA – 04.03.02
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Realizace exkurze

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Příslušný pedagog a asistent

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Průběžně

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Doprava, kurzovné, diety, ubytování (bude-li třeba)

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Podání zprávy o realizaci exkurze

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Dubí 1
Adresa: Školní náměstí 177, Dubí 1

CÍL 04 - OPATŘENÍ 04.03 - AKTIVITA 04.03.03

CÍL - 04

Zmírnit případný negativní vliv sociálního prostředí
a pozitivně ovlivňovat žebříček hodnot žáků (ze
sociálně znevýhodňujícího prostředí)

Charakteristika cíle

Snahou školy je pozitivně ovlivnit postoje žáka a jeho
žebříček hodnot. Nabídnout žákům společensky přijatelnější
alternativu životního stylu, pozitivní vzory, které se mu
nedostávají v prostředí lokality a rodiny, kde žák vyrůstá.

OPATŘENÍ - 04.03

Realizace exkurzí

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Zprostředkovat žákům zážitek a možnost poznání
zajímavých prací, lidských činností či možností rozvoje
poznání, tradic apod.

AKTIVITA – 04.03.03
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Vyhodnocení

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vedení školy

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

V návaznosti na realizaci exkurzí

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Diskuse v rámci setkání PP, 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 Dubí 1
Adresa: Školní náměstí 177, Dubí 1

CÍL 04 - OPATŘENÍ 04.04 - AKTIVITA 04.04.01

CÍL - 04

Zmírnit případný negativní vliv sociálního prostředí
a pozitivně ovlivňovat žebříček hodnot žáků (ze
sociálně znevýhodňujícího prostředí)

Charakteristika cíle

Snahou školy je pozitivně ovlivnit postoje žáka a jeho
žebříček hodnot. Nabídnout žákům společensky přijatelnější
alternativu životního stylu, pozitivní vzory, které se mu
nedostávají v prostředí lokality a rodiny, kde žák vyrůstá.

OPATŘENÍ - 04.04

Volnočasové aktivity pořádané školou

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Prostřednictvím akcí, které jsou určeny pro rodiče s dětmi
nebo pravidelné účelné využívání volného času chceme
zvýšit zapojení rodičů do života školy, podporovat dobré
vztahy mezi žáky, rodiči a pedagogy, přispívat k pozitivnímu
a rozvíjejícímu trávení volného času a snížení výskytu rizik.
jevů.

AKTIVITA – 04.04.01
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Adventní odpoledne (a další akce)

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Pověřený tým pedagogických pracovníků

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Prosinec (opakovaně), dle typu akce

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Dle konkrétní náplně akce

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Počet zapojených dětí a rodičů

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Dubí 1
Adresa: Školní náměstí 177, Dubí 1

CÍL 04 - OPATŘENÍ 04.04 - AKTIVITA 04.04.02

CÍL - 04

Zmírnit případný negativní vliv sociálního prostředí
a pozitivně ovlivňovat žebříček hodnot žáků (ze
sociálně znevýhodňujícího prostředí)

Charakteristika cíle

Snahou školy je pozitivně ovlivnit postoje žáka a jeho
žebříček hodnot. Nabídnout žákům společensky přijatelnější
alternativu životního stylu, pozitivní vzory, které se mu
nedostávají v prostředí lokality a rodiny, kde žák vyrůstá.

OPATŘENÍ - 04.04

Volnočasové aktivity pořádané školou

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Prostřednictvím akcí, které jsou určeny pro rodiče s dětmi
nebo pravidelné účelné využívání volného času chceme
zvýšit zapojení rodičů do života školy, podporovat dobré
vztahy mezi žáky, rodiči a pedagogy, přispívat k pozitivnímu
a rozvíjejícímu trávení volného času a snížení výskytu rizik.
jevů.

AKTIVITA – 04.04.02
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Realizace zájmových útvarů (kroužky)

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Příslušný pedagogický pracovník

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

V průběhu celého školního roku

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Dle druhu kroužku (dílčí příspěvek od rodičů, s možností
kompenzace u sociálně slabých rodin)

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Přehled docházky (se zřetelem na účast a docházku sociálně
znevýhodněných dětí), výstupy práce zájmových útvarů

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

Nejsou

CÍL 05 - Zprostředkovat intenzivní osobní zkušenosti s inkluzivní školou
a multikulturním prostředím pro žáky i pedagogy
Charakteristika cíle
Prostřednictvím cca 10-tidenního návštěvy školního prostředí ve Velké Británii chceme žákům i
pedagogům zprostředkovat intenzivní osobní zkušenost s inkluzivním a multikulturním prostředím,
podpořit jejich osobní rozvoj a transfer poznatků a případných příkladů dobré praxe. Chtěli bychom
se pokusit účastníky co nejvíce zapojit do běžné výuky britské školy.

OPATŘENÍ 05.01 - Získání finančních prostředků v rámci výzvy 56
Charakteristika opatření
Škola se pokusí získat finanční dotaci na podporu výjezdu žáků do VB, tak, aby byl pobyt zcela
hrazen ze získaných peněz a byl tedy přístupný všem žákům bez rozdílu sociálního původu.

OPATŘENÍ 05.02 - Naplánování a organizace výjezdu do VB
Charakteristika opatření
Tým pedagogů vytipuje a zkontaktuje vhodnou školu na základě vlastních zkušeností ze zahraniční
stáže, kterou absolvovali v květnu a v červnu 2015.

OPATŘENÍ 05.03 - Výjezd a učitelů a žáků do VB
Charakteristika opatření
Žáci vycestují pod vedením týmu pedagogů do VB. Absolvují 10 dní v třídním kolektivu v běžné
třídě. Získají zkušenosti ve školním i v rodinném prostředí. Bydlení bude zajištěno v rodinách, které
doporučí vedení školy ve VB.

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 Dubí 1
Adresa: Školní náměstí 177, Dubí 1

CÍL 05 - OPATŘENÍ 05.01 - AKTIVITA 05.01.01

CÍL - 05

Zprostředkovat intenzivní osobní zkušenosti s
inkluzivní školou a multikulturním prostředím pro
žáky i pedagogy

Charakteristika cíle

Prostřednictvím cca 10-tidenního návštěvy školního
prostředí ve Velké Británii chceme žákům i pedagogům
zprostředkovat intenzivní osobní zkušenost s inkluzivním a
multikulturním prostředím, podpořit jejich osobní rozvoj a
transfer poznatků a příp.příkladů dobré praxe. Chtěli
bychom se pokusit účastníky co nejvíce zapojit do běžné
výuky britské školy.

OPATŘENÍ - 05.01
Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Získání finančních prostředků v rámci výzvy 56
Škola se pokusí získat finanční dotaci na podporu výjezdu
žáků do VB, tak, aby byl pobyt zcela hrazen ze získaných
peněz a byl tedy přístupný všem žákům bez rozdílu
sociálního původu.

AKTIVITA – 05.01.01
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Sepsání projektu a jeho podání

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Učitelé Aj ve spolupráci s vedením školy.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Září 2015

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Plně připravená projektová žádost

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Dubí 1
Adresa: Školní náměstí 177, Dubí 1

CÍL 05 - OPATŘENÍ 05.02 - AKTIVITA 05.02.01

CÍL - 05

Zprostředkovat intenzivní osobní zkušenosti s
inkluzivní školou a multikulturním prostředím pro
žáky i pedagogy

Charakteristika cíle

Prostřednictvím cca 10-tidenního návštěvy školního
prostředí ve Velké Británii chceme žákům i pedagogům
zprostředkovat intenzivní osobní zkušenost s inkluzivním a
multikulturním prostředím, podpořit jejich osobní rozvoj a
transfer poznatků a příp.příkladů dobré praxe. Chtěli
bychom se pokusit účastníky co nejvíce zapojit do běžné
výuky britské školy.

OPATŘENÍ - 05.02

Naplánování a organizace výjezdu do VB

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Tým pedagogů vytipuje a zkontaktuje vhodnou školu na
základě vlastních zkušeností ze zahraniční stáže, kterou
absolvovali v květnu a v červnu 2015.

AKTIVITA – 05.02.01
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Sestavit tým pedagogů

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vedení školy

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Prosinec 2015

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Oficiální pověření vedením školy.

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Dubí 1
Adresa: Školní náměstí 177, Dubí 1

CÍL 05 - OPATŘENÍ 05.02 - AKTIVITA 05.02.02

CÍL - 05

Zprostředkovat intenzivní osobní zkušenosti s
inkluzivní školou a multikulturním prostředím pro
žáky i pedagogy

Charakteristika cíle

Prostřednictvím cca 10-tidenního návštěvy školního
prostředí ve Velké Británii chceme žákům i pedagogům
zprostředkovat intenzivní osobní zkušenost s inkluzivním a
multikulturním prostředím, podpořit jejich osobní rozvoj a
transfer poznatků a příp.příkladů dobré praxe. Chtěli
bychom se pokusit účastníky co nejvíce zapojit do běžné
výuky britské školy.

OPATŘENÍ - 05.02

Naplánování a organizace výjezdu do VB

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Tým pedagogů vytipuje a zkontaktuje vhodnou školu na
základě vlastních zkušeností ze zahraniční stáže, kterou
absolvovali v květnu a v červnu 2015.

AKTIVITA – 05.02.02
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Výběr školy, která bude vhodná pro spolupráci

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vybraný tým pedagogů

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Prosinec 2015

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Internet, telefon

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Kontakty na pověřené osoby z vybrané školy ve VB.

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Dubí 1
Adresa: Školní náměstí 177, Dubí 1

CÍL 05 - OPATŘENÍ 05.02 - AKTIVITA 05.02.03

CÍL - 05

Zprostředkovat intenzivní osobní zkušenosti s
inkluzivní školou a multikulturním prostředím pro
žáky i pedagogy

Charakteristika cíle

Prostřednictvím cca 10-tidenního návštěvy školního
prostředí ve Velké Británii chceme žákům i pedagogům
zprostředkovat intenzivní osobní zkušenost s inkluzivním a
multikulturním prostředím, podpořit jejich osobní rozvoj a
transfer poznatků a příp.příkladů dobré praxe. Chtěli
bychom se pokusit účastníky co nejvíce zapojit do běžné
výuky britské školy.

OPATŘENÍ - 05.02

Naplánování a organizace výjezdu do VB

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Tým pedagogů vytipuje a zkontaktuje vhodnou školu na
základě vlastních zkušeností ze zahraniční stáže, kterou
absolvovali v květnu a v červnu 2015.

AKTIVITA – 05.02.03
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Dohoda o podmínkách realizace návštěvy s konkrétní
školou

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Tým pedagogů a vedení školy

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Prosinec 2015

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Interet, telefon

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Konkrétní termín uskutečnění akce, seznam rodin, kde
budou žáci ubytováni a soupis programu na cel.pobyt.

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Dubí 1
Adresa: Školní náměstí 177, Dubí 1

CÍL 05 - OPATŘENÍ 05.03 - AKTIVITA 05.03.01

CÍL - 05

Zprostředkovat intenzivní osobní zkušenosti s
inkluzivní školou a multikulturním prostředím pro
žáky i pedagogy

Charakteristika cíle

Prostřednictvím cca 10-tidenního návštěvy školního
prostředí ve Velké Británii chceme ţákům i pedagogům
zprostředkovat intenzivní osobní zkušenost s inkluzivním a
multikulturním prostředím, podpořit jejich osobní rozvoj a
transfer poznatků a příp.příkladů dobré praxe. Chtěli
bychom se pokusit účastníky co nejvíce zapojit do běţné
výuky britské školy.

OPATŘENÍ - 05.03

Výjezd a učitelů a žáků do VB

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Ţáci vycestují pod vedením týmu pedagogů do VB.
Absolvují 10 dní v třídním kolektivu v běţné třídě. Získají
zkušenosti ve škol. i v rodin. prostředí. Bydlení bude
zajištěno v rodinách, které doporučí vedení školy ve VB.

AKTIVITA – 05.03.01
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Výběr dvaceti žáků ze ZŠ Dubí 1

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Učitelé anglického jazyka.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Leden 2016

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyţaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Tým pedagogů kontaktuje rodiny vybraných ţáků a zjistí
jejich zájem

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Dubí 1
Adresa: Školní náměstí 177, Dubí 1

CÍL 05 - OPATŘENÍ 05.03 - AKTIVITA 05.03.02

CÍL - 05

Zprostředkovat intenzivní osobní zkušenosti s
inkluzivní školou a multikulturním prostředím pro
žáky i pedagogy

Charakteristika cíle

Prostřednictvím cca 10-tidenního návštěvy školního
prostředí ve Velké Británii chceme ţákům i pedagogům
zprostředkovat intenzivní osobní zkušenost s inkluzivním a
multikulturním prostředím, podpořit jejich osobní rozvoj a
transfer poznatků a příp.příkladů dobré praxe. Chtěli
bychom se pokusit účastníky co nejvíce zapojit do běţné
výuky britské školy.

OPATŘENÍ - 05.03

Výjezd a učitelů a žáků do VB

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Ţáci vycestují pod vedením týmu pedagogů do VB.
Absolvují 10 dní v třídním kolektivu v běţné třídě. Získají
zkušenosti ve škol. i v rodin. prostředí. Bydlení bude
zajištěno v rodinách, které doporučí vedení školy ve VB.

AKTIVITA – 05.03.02
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Zajištění pojištění a letenek

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vedení školy

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Únor 2016

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

350 Kč pojištění jednoho ţáka a 5000 Kč na zpáteční
letenku

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Rezervace a zaplacení letenek. Sjednání pojištění.

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Dubí 1
Adresa: Školní náměstí 177, Dubí 1

CÍL 05 - OPATŘENÍ 05.03 - AKTIVITA 05.03.03

CÍL - 05

Zprostředkovat intenzivní osobní zkušenosti s
inkluzivní školou a multikulturním prostředím pro
žáky i pedagogy

Charakteristika cíle

Prostřednictvím cca 10-tidenního návštěvy školního
prostředí ve Velké Británii chceme ţákům i pedagogům
zprostředkovat intenzivní osobní zkušenost s inkluzivním a
multikulturním prostředím, podpořit jejich osobní rozvoj a
transfer poznatků a příp.příkladů dobré praxe. Chtěli
bychom se pokusit účastníky co nejvíce zapojit do běţné
výuky britské školy.

OPATŘENÍ - 05.03

Výjezd a učitelů a žáků do VB

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Ţáci vycestují pod vedením týmu pedagogů do VB.
Absolvují 10 dní v třídním kolektivu v běţné třídě. Získají
zkušenosti ve škol. i v rodin. prostředí. Bydlení bude
zajištěno v rodinách, které doporučí vedení školy ve VB.

AKTIVITA – 05.03.03
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Výjezd do VB

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Tým pedagogů a dvacet vybraných ţáků

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Červen 2016

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

15 liber na ţáka/den, 30 liber na učitele/den

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Realizace výjezdu, ubytování ve VB, docházení do školy ve
VB, navazování nových kontaktů a začlenění do třídního
kolektivu.

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Dubí 1
Adresa: Školní náměstí 177, Dubí 1

CÍL 05 - OPATŘENÍ 05.03 - AKTIVITA 05.03.04

CÍL - 05

Zprostředkovat intenzivní osobní zkušenosti s
inkluzivní školou a multikulturním prostředím pro
žáky i pedagogy

Charakteristika cíle

Prostřednictvím cca 10-tidenního návštěvy školního
prostředí ve Velké Británii chceme ţákům i pedagogům
zprostředkovat intenzivní osobní zkušenost s inkluzivním a
multikulturním prostředím, podpořit jejich osobní rozvoj a
transfer poznatků a příp.příkladů dobré praxe. Chtěli
bychom se pokusit účastníky co nejvíce zapojit do běţné
výuky britské školy.

OPATŘENÍ - 05.03

Výjezd a učitelů a žáků do VB

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Ţáci vycestují pod vedením týmu pedagogů do VB.
Absolvují 10 dní v třídním kolektivu v běţné třídě. Získají
zkušenosti ve škol. i v rodin. prostředí. Bydlení bude
zajištěno v rodinách, které doporučí vedení školy ve VB.

AKTIVITA – 05.03.04
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Zhodnocení

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Tým pedagogů a dvacet vybraných ţáků

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Týden po příjezdu

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyţaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Hodnotící zpráva ze strany učitelů. Beseda ţáků s ostatními
ţáky školy.

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Dubí 1
Adresa: Školní náměstí 177, Dubí 1

CÍL 05 - OPATŘENÍ 05.03 - AKTIVITA 05.03.05

CÍL - 05

Zprostředkovat intenzivní osobní zkušenosti s
inkluzivní školou a multikulturním prostředím pro
žáky i pedagogy

Charakteristika cíle

Prostřednictvím cca 10-tidenního návštěvy školního
prostředí ve Velké Británii chceme ţákům i pedagogům
zprostředkovat intenzivní osobní zkušenost s inkluzivním a
multikulturním prostředím, podpořit jejich osobní rozvoj a
transfer poznatků a příp.příkladů dobré praxe. Chtěli
bychom se pokusit účastníky co nejvíce zapojit do běţné
výuky britské školy.

OPATŘENÍ - 05.03

Výjezd a učitelů a žáků do VB

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Ţáci vycestují pod vedením týmu pedagogů do VB.
Absolvují 10 dní v třídním kolektivu v běţné třídě. Získají
zkušenosti ve škol. i v rodin. prostředí. Bydlení bude
zajištěno v rodinách, které doporučí vedení školy ve VB.

AKTIVITA – 05.03.05
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Zprostředkování zkušenosti žáků ostatním žákům školy,
napodobování britského systému.
Příprava ukázky hodiny jako v Anglii, prostřednictvím
parlamentu navrhnout či prosadit změny v naší škole,
společně udrţovat navázané kontakty prostřednictvím
internetové komunikace.

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Tým pedagogů a dvacet vybraných ţáků

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

V průběhu 2.pololetí školního roku 2015/16

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyţaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Odučené hodiny (části hodin), změny ve škole (či školním
řádu), beseda se ţáky, vytištěná mailová korespondence.

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

Nejsou

CÍL 06 - Realizovat program „Všichni ve škole jsme si rovni“
Charakteristika cíle
Cílem této série opatření je podpořit vytvoření takového prostředí ve škole, ve kterém se nikdo z
žáků z kterékoliv socioekonomické vrstvy nebude cítit méněcenný.

OPATŘENÍ 06.01 - Zákaz používání elektronických komunikačních zařízení v celém areálu
školy po dobu školní výuky
Charakteristika opatření
Opatření přispívá k odstranění nástrojů, které sociálně lépe ekonomicky situovaní žáci používají k
podpoře svého sociálního statutu, sekundárně podpoří rozvoj adekvátních komunikačních kanálů
mezi žáky.

OPATŘENÍ 06.02 - Doprava dětí ze sociálně vyloučené lokality do školy
Charakteristika opatření
Prostřednictvím realizace opatření bude zvýšena dostupnost vzdělávání pro některé žáky školy
(některé z rodin žijí ve značné vzdálenosti od školy s minimální dopravní obslužností).

OPATŘENÍ 06.03 - Obědy a svačiny pro všechny žáky školy
Charakteristika opatření
Zajištění školního stravování pro žáky přispěje ke zlepšení stravování, rozvoji stravovacích návyků,
podpoře zdraví žáků a omezí další z možných rozdílů mezi žáky z důvodu sociálního statutu.

OPATŘENÍ 06.04 - Zavedení školních uniforem
Charakteristika opatření
Opatření směřuje nejen k odstranění jedné z příčin rozdílného sociálního postavení uvnitř třídních
kolektivů, ale rovněž k podpoře koheze školní komunity, pocitu příslušnosti ke škole a rovnosti
mezi dětmi.

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 Dubí 1
Adresa: Školní náměstí 177, Dubí 1

CÍL 06 - OPATŘENÍ 06.01 - AKTIVITA 06.01.01
CÍL - 06

Realizovat program „Všichni ve škole jsme si rovni"

Charakteristika cíle

Cílem této série opatření je podpořit vytvoření takového
prostředí ve škole, ve kterém se nikdo z žáků z kterékoliv
socioekon. vrstvy nebude cítit méněcenný.

OPATŘENÍ - 06.01

Zákaz používání elektronických komunikačních zařízení
v celém areálu školy po dobu škol. výuky

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Opatření přispívá k odstranění nástrojů, které sociálně lépe
situovaní žáci používají k podpoře svého sociálního statusu,
sekundárně podpoří rozvoj adekvátních komunikačních
kanálů mezi žáky.

AKTIVITA – 06.01.01
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Změna školního řádu

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vedení školy

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Září 2015

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Schválený školní řád Školskou radou a pedagogickou radou

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Dubí 1
Adresa: Školní náměstí 177, Dubí 1

CÍL 06 - OPATŘENÍ 06.01 - AKTIVITA 06.01.02
CÍL - 06

Realizovat program „Všichni ve škole jsme si rovni"

Charakteristika cíle

Cílem této série opatření je podpořit vytvoření takového
prostředí ve škole, ve kterém se nikdo z žáků z kterékoliv
socioekon. vrstvy nebude cítit méněcenný.

OPATŘENÍ - 06.01

Zákaz používání elektronických komunikačních zařízení
v celém areálu školy po dobu škol. výuky

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Opatření přispívá k odstranění nástrojů, které sociálně lépe
situovaní žáci používají k podpoře svého sociálního statusu,
sekundárně podpoří rozvoj adekvátních komunikačních
kanálů mezi žáky.

AKTIVITA – 06.01.02
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Informování rodičů o zamýšlené změně, prodiskutování
a vysvětlování potřebnosti tohoto kroku

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Třídní učitelé, ostatní pedagogičtí pracovníci

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Čevven - září 2015

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Podpisy rodičů o informovanosti a souhlasu

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Dubí 1
Adresa: Školní náměstí 177, Dubí 1

CÍL 06 - OPATŘENÍ 06.01 - AKTIVITA 06.01.03
CÍL - 06

Realizovat program „Všichni ve škole jsme si rovni"

Charakteristika cíle

Cílem této série opatření je podpořit vytvoření takového
prostředí ve škole, ve kterém se nikdo z žáků z kterékoliv
socioekon. vrstvy nebude cítit méněcenný.

OPATŘENÍ - 06.01

Zákaz používání elektronických komunikačních zařízení
v celém areálu školy po dobu škol. výuky

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Opatření přispívá k odstranění nástrojů, které sociálně lépe
situovaní žáci používají k podpoře svého sociálního statusu,
sekundárně podpoří rozvoj adekvátních komunikačních
kanálů mezi žáky.

AKTIVITA – 06.01.03
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Zavedení systému odběru těchto zařízení v případě
nerespektování zákazu do praxe

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Třídní učitelé, ostatní pedagogičtí pracovníci

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

září 15

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Nepřítomnost zařízení ve výuce

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Dubí 1
Adresa: Školní náměstí 177, Dubí 1

CÍL 06 - OPATŘENÍ 06.02 - AKTIVITA 06.02.01
CÍL - 06

Realizovat program „Všichni ve škole jsme si rovni"

Charakteristika cíle

Cílem této série opatření je podpořit vytvoření takového
prostředí ve škole, ve kterém se nikdo z žáků z kterékoliv
socioekon. vrstvy nebude cítit méněcenný.

OPATŘENÍ - 06.02

Doprava dětí ze sociálně vyloučené lokality do školy

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Prostřednictvím realizace opatření bude zvýšena dostupnost
vzdělávání pro některé žáky školy (některé z rodin žijí ve
značné vzdálenosti od školy s minimální dopravní
obslužností)

AKTIVITA – 06.02.01
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Získání prostředků na školní dopravu – zajištění
autobusu či mikrobusu pro každodenní dovážení a odvoz
žáků do a ze školy

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Nasmlouvaný dopravce

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Konec 2017

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

200 000 Kč

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Zajištění prostředků na školní rok

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Dubí 1
Adresa: Školní náměstí 177, Dubí 1

CÍL 06 - OPATŘENÍ 06.02 - AKTIVITA 06.02.02
CÍL - 06

Realizovat program „Všichni ve škole jsme si rovni"

Charakteristika cíle

Cílem této série opatření je podpořit vytvoření takového
prostředí ve škole, ve kterém se nikdo z žáků z kterékoliv
socioekon. vrstvy nebude cítit méněcenný.

OPATŘENÍ - 06.02

Doprava dětí ze sociálně vyloučené lokality do školy

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Prostřednictvím realizace opatření bude zvýšena dostupnost
vzdělávání pro některé žáky školy (některé z rodin žijí ve
značné vzdálenosti od školy s minimální dopravní
obslužností)

AKTIVITA – 06.02.02
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Smlouva s dopravcem, který bude zajišťovat svoz žáků

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vedení školy

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Konec 2017

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Fungující doprava do školy

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Dubí 1
Adresa: Školní náměstí 177, Dubí 1

CÍL 06 - OPATŘENÍ 06.03 - AKTIVITA 06.03.01
CÍL - 06

Realizovat program „Všichni ve škole jsme si rovni"

Charakteristika cíle

Cílem této série opatření je podpořit vytvoření takového
prostředí ve škole, ve kterém se nikdo z žáků z kterékoliv
socioekon. vrstvy nebude cítit méněcenný.

OPATŘENÍ - 06.03

Obědy a svačiny pro všechny žáky školy

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Zajištění školního stravování pro žáky přispěje ke zlepšení
stravování, rozvoji stravovacích návyků, podpoře zdraví
žáků a omezí další z možných rozdílů mezi žáky z důvodu
sociálního statutu.

AKTIVITA – 06.03.01
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Získání prostředků na zajištění stravování pro sociálně
znevýhod. žáky, jimž ekonom. situace nedovoluje se
stravovat v zařízeních školy

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vedení školy

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

V průběhu školního roku 2015-16

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

300 000 Kč

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Získané finanční prostředky na školní rok

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Dubí 1
Adresa: Školní náměstí 177, Dubí 1

CÍL 06 - OPATŘENÍ 06.03 - AKTIVITA 06.03.02
CÍL - 06

Realizovat program „Všichni ve škole jsme si rovni"

Charakteristika cíle

Cílem této série opatření je podpořit vytvoření takového
prostředí ve škole, ve kterém se nikdo z žáků z kterékoliv
socioekon. vrstvy nebude cítit méněcenný.

OPATŘENÍ - 06.03

Obědy a svačiny pro všechny žáky školy

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Zajištění školního stravování pro žáky přispěje ke zlepšení
stravování, rozvoji stravovacích návyků, podpoře zdraví
žáků a omezí další z možných rozdílů mezi žáky z důvodu
sociálního statutu.

AKTIVITA – 06.03.02
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Přesvědčení rodičů o potřebě školního stravování pro
jejich děti

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Třídní učitelé, ostatní pedagogičtí pracovníci

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Do konce školního roku 15-16

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Počet přesvědčených rodičů posílající své dítě do zařízení
školního stravování

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Dubí 1
Adresa: Školní náměstí 177, Dubí 1

CÍL 06 - OPATŘENÍ 06.03 - AKTIVITA 06.03.03
CÍL - 06

Realizovat program „Všichni ve škole jsme si rovni"

Charakteristika cíle

Cílem této série opatření je podpořit vytvoření takového
prostředí ve škole, ve kterém se nikdo z žáků z kterékoliv
socioekon. vrstvy nebude cítit méněcenný.

OPATŘENÍ - 06.03

Obědy a svačiny pro všechny žáky školy

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Zajištění školního stravování pro žáky přispěje ke zlepšení
stravování, rozvoji stravovacích návyků, podpoře zdraví
žáků a omezí další z možných rozdílů mezi žáky z důvodu
sociálního statutu.

AKTIVITA – 06.03.03
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Zajištění dodávek svačin a obědů pro žáky

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vedoucí školní jídelny, kuchařky

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Od školního roku 2016-2017

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

300 000 Kč/rok

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Vydané obědy a svačiny

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Dubí 1
Adresa: Školní náměstí 177, Dubí 1

CÍL 06 - OPATŘENÍ 06.04 - AKTIVITA 06.04.01
CÍL - 06

Realizovat program „Všichni ve škole jsme si rovni"

Charakteristika cíle

Cílem této série opatření je podpořit vytvoření takového
prostředí ve škole, ve kterém se nikdo z žáků z kterékoliv
socioekon. vrstvy nebude cítit méněcenný.

OPATŘENÍ - 06.04

Zavedení školních uniforem

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Opatření směřuje nejen k odstranění jedné z příčin
rozdílného sociál.postavení uvnitř třídních kolektivů, ale
rovněž k podpoře koheze školní komunity, pocitu
příslušnosti ke škole a rovnosti mezi dětmi.

AKTIVITA – 06.04.01
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Zahájení diskuse na téma školní uniformy - Přesvědčení
rodičů o prospěšnosti tohoto kroku

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vedení školy, pedagogičtí pracovníci

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Do konce školního roku 2015-2016

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Většina rodičů souhlasících s opatřením

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Dubí 1
Adresa: Školní náměstí 177, Dubí 1

CÍL 06 - OPATŘENÍ 06.04 - AKTIVITA 06.04.02
CÍL - 06

Realizovat program „Všichni ve škole jsme si rovni"

Charakteristika cíle

Cílem této série opatření je podpořit vytvoření takového
prostředí ve škole, ve kterém se nikdo z žáků z kterékoliv
socioekon. vrstvy nebude cítit méněcenný.

OPATŘENÍ - 06.04

Zavedení školních uniforem

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Opatření směřuje nejen k odstranění jedné z příčin
rozdílného sociál.postavení uvnitř třídních kolektivů, ale
rovněž k podpoře koheze školní komunity, pocitu
příslušnosti ke škole a rovnosti mezi dětmi.

AKTIVITA – 06.04.02
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Přesvědčení zřizovatele o prospěšnosti tohoto kroku

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vedení školy

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Do konce školního roku 2015-2016

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Souhlas zřizovatele

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Dubí 1
Adresa: Školní náměstí 177, Dubí 1

CÍL 06 - OPATŘENÍ 06.04 - AKTIVITA 06.04.03
CÍL - 06

Realizovat program „Všichni ve škole jsme si rovni"

Charakteristika cíle

Cílem této série opatření je podpořit vytvoření takového
prostředí ve škole, ve kterém se nikdo z ţáků z kterékoliv
socioekon. vrstvy nebude cítit méněcenný.

OPATŘENÍ - 06.04

Zavedení školních uniforem

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Opatření směřuje nejen k odstranění jedné z příčin
rozdílného sociál.postavení uvnitř třídních kolektivů, ale
rovněţ k podpoře koheze školní komunity, pocitu
příslušnosti ke škole a rovnosti mezi dětmi.

AKTIVITA – 06.04.03
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Získání prostředků na školní uniformy a jejich nákup

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vedení školy

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Školní rok 2016-2017

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

250 000 Kč

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Ţáci vlastní školní uniformy

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

Nejsou

CÍL 07 - Zřídit školní filmové studio a vytvořit časosběrný dokumentární film
„Život na naší škole“
Charakteristika cíle
Škola by společně s vybranými žáky zrealizovala projekt vytvoření si vlastního funkčního
filmového studia, které by si vedl žákovský filmový tým pod vedením pověřeného pedagoga –
tzv.movie directora. Hlavním úkolem filmového týmu by bylo vytvoření časosběrného
dokumentárního filmu o životě školy v průběhu školního roku (či několika let jdoucích po sobě).
Projekt by tak splnil hned dvě důležité funkce. Zaprvé by rozvíjel specifické kompetence žáků
(kompetence řešení problému, komunikativní kompetence, sociální a personální kompetence
a pracovní kompetence) a současně by byl pro školu reflexí, zda plněním svých cílů (zvukové
a video záznamy z besed, záznamy z projektových dnů apod.) vytváří skutečně inkluzivní prostředí.
Filmové studio a jeho produkty mohou také výrazně zvýšit informovanost rodičů komunity i širší
veřejnosti o škole a jejích aktivitách. Naplnění cíle tak přispěje rovněž ke vnímání školy jako
otevřené inkluzivní instituce. Žáci by nejprve byli pověřeným pedagogem zasvěceni do
problematiky získání nejen finančních prostředků ke komplexnímu vybavení filmového studia, ale
současně by se aktivně podíleli na projektu, kterým by bylo vytvoření časosběrného
dokumentárního filmu o „životě“ školy v průběhu školního roku, který by byl volně přístupný pro
všechny žáky školy, rodiče i širokou veřejnost.
Škola by tak žákům poskytla jedinečnou přímou zkušenost s reálným společensko-ekonomickým
světem, do kterého se dříve nebo později zapojí a stanou se jeho nedílnou součástí. V rámci tohoto
cíle by se žáci mimo jiné naučili, jak získat, oslovit a poděkovat možným sponzorům. Dále pak, jak
efektivně naložit se získanými prostředky (finančními i materiálními) a v neposlední řadě, jak
vytvořit plán krátkodobých i dlouhodobých filmových projektů.

OPATŘENÍ 07.01 - Sestavení FF týmu (filmově - fundraisingového týmu)
Charakteristika opatření
V rámci realizace opatření dojde k oslovení žáků prostřednictvím dotazníků (sestavených vedením
a movie directorem). Budou vybráni nejvhodnější adepti a posléze na základě ústního pohovoru
sestaven FF tým (cca 10 – 12 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

OPATŘENÍ 07.02 - Získání potřebných finančních a materiálních prostředků pro vznik
filmového studia „ OAK FILM PRODUCTION“
Charakteristika opatření
Opatření je orientováno na seznámení žáků z FF týmu se schématem fundraisingu, jeho realizací a
následnou realizací. S pomocí FF týmu se budeme pokoušet systematickou činností získat potřebné
finanční a materiální prostředky pro vznik filmového studia. Uvedené kompetence rovněž směřují k
rozvoji finanční gramotnosti žáků a fundraisingové zkušenosti mohou žáci využít v budoucnu v
zaměstnání, v rámci občanských aktivit či aktivit ve prospěch komunity.

OPATŘENÍ 07.03 - Nákup filmového zařízení a konečný vznik filmového studia „OAK
FILM PRODUCTION“
Charakteristika opatření
Díky získaným sponzorským darům, a to jak finančním, tak materiálním, spolupráci jednotlivých
členů FF týmu, movie directora a vedení školy dojde k nákupu potřebného vybavení filmového
studia a k zahájení jeho činnosti. Na základě spolupráce žáků FF týmu s movie directorem a
vedením školy by mělo dojít zejména k posílení vazeb mezi všemi zainteresovanými aktéry.
Přičemž zejména aktivně zapojení žáci FF týmu by si měli následně více považovat pracně
získaného vybavení filmového studia, které jim bude plně k dispozici a díky němuž budou vznikat
výsledky jejich smysluplně vynaloženého volného času.

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 Dubí 1
Adresa: Školní náměstí 177, Dubí 1

CÍL 07 - OPATŘENÍ 07.01 - AKTIVITA 07.01.01
CÍL - 07

Charakteristika cíle

Vznik časosběrného dokumentárního filmu „Ţivot
na naší škole“
Škola by společně s vybranými ţáky zrealizovala projekt
vytvoření si vlastního funkčního filmového studia, které by si
vedl ţákovský filmový tým pod vedením pověřeného
pedagoga – tzv.movie directora. Hlavním úkolem filmového
týmu by bylo vytvoření časosběrného dokumentárního filmu
o ţivotě školy v průběhu školního roku (či několika let
jdoucích po sobě).Projekt by tak splnil hned dvě důleţité
funkce. Zaprvé by rozvíjel specifické kompetence ţáků
(kompetence řešení problému, komunikativní í.....

OPATŘENÍ - 07.01

Sestavení FF týmu (filmově - fundraising. týmu)

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

V rámci realizace opatření dojde k oslovení ţáků
prostřednictvím dotazníků (sestavených vedením a movie
directorem). Budou vybráni nejvhodnější adepti a posléze na
základě ústního pohovoru sestaven FF tým (cca 10 – 12
ţáků).

AKTIVITA – 07.01.01
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Příprava, sestavení a vytištění dotazníků. Sestavení
otázek pro ústní pohovor

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Movie director

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

1. týden v září 2015

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyţaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Dotazníky a otázky k ústnímu pohovoru

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

Pozn. Ţáci by se samozřejmě mohli obměňovat či by se
filmový tým mohl o některého ţáka rozrůst…

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Dubí 1
Adresa: Školní náměstí 177, Dubí 1

CÍL 07 - OPATŘENÍ 07.01 - AKTIVITA 07.01.02
CÍL - 07

Charakteristika cíle

Vznik časosběrného dokumentárního filmu „Ţivot
na naší škole“
Škola by společně s vybranými žáky zrealizovala projekt
vytvoření si vlastního funkčního filmového studia, které by
si vedl žákovský filmový tým pod vedením pověřeného
pedagoga – tzv.movie directora. Hlavním úkolem filmového
týmu by bylo vytvoření časosběrného dokumentárního filmu
o životě školy v průběhu školního roku (či několika let
jdoucích po sobě).Projekt by tak splnil hned dvě důležité
funkce. Zaprvé by rozvíjel specifické kompetence žáků
(kompetence řešení problému, komunikativní í.....

OPATŘENÍ - 07.01

Sestavení FF týmu (filmově - fundraising. týmu)

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

V rámci realizace opatření dojde k oslovení žáků
prostřednictvím dotazníků (sestavených vedením a movie
directorem). Budou vybráni nejvhodnější adepti a posléze na
základě ústního pohovoru sestaven FF tým (cca 10 – 12
žáků).

AKTIVITA – 07.01.02
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Rozdání a vyhodnocení dotazníků. Výběr nejvhodnějších
adeptů. Na základě ústního pohovoru vytvoření
definitivního sloţení FF týmu

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Movie director

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

2. týden v září 2015

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Vznik definitivního FF týmu

EVALUACE/KONTROLA Konkretizace
Movie director a vedení školy
osoby kontrolující realizaci a výstupy
aktivity
Další případné poznámky:

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Dubí 1
Adresa: Školní náměstí 177, Dubí 1

CÍL 07 - OPATŘENÍ 07.02 - AKTIVITA 07.02.01
CÍL - 07

Charakteristika cíle

Vznik časosběrného dokumentárního filmu „Ţivot
na naší škole“
Škola by společně s vybranými žáky zrealizovala projekt
vytvoření si vlastního funkčního filmového studia, které by
si vedl žákovský filmový tým pod vedením pověřeného
pedagoga – tzv.movie directora. Hlavním úkolem filmového
týmu by bylo vytvoření časosběrného dokumentárního filmu
o životě školy v průběhu školního roku (či několika let
jdoucích po sobě).Projekt by tak splnil hned dvě důležité
funkce. Zaprvé by rozvíjel specifické kompetence žáků
(kompetence řešení problému, komunikativní í.....

OPATŘENÍ - 07.02

Získání potřebných finančních a materiálních
prostředků pro vznik filmového studia „ OAK FILM
PRODUCTION“

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Opatření je orientováno na seznámení žáků z FF týmu se
schématem fundraisingu, jeho realizací a následnou
realizací. S pomocí FF týmu se budeme pokoušet
systematickou činností získat potřebné finanční a materiální
prostředky pro vznik filmového studia. Uvedené kompetence
rovněž směřují k rozvoji ...

AKTIVITA – 07.02.01
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Důsledné proškolení a seznámení ţáků z FF týmu s
fundraisingem, jeho postavením a důleţitostí v dnešní
společnosti

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Movie director

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

3. a 4. týden v září 2015

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Proškolení žáci, tzn. hlavní organizátoři fundraisingu.

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

Spolupráce se studenty PF UJEP, oboru popularizace hudby,
kteří mají s fundraisingem přímou zkušenost.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Dubí 1
Adresa: Školní náměstí 177, Dubí 1

CÍL 07 - OPATŘENÍ 07.02 - AKTIVITA 07.02.02
CÍL - 07

Charakteristika cíle

Vznik časosběrného dokumentárního filmu „Ţivot
na naší škole“
Škola by společně s vybranými žáky zrealizovala projekt
vytvoření si vlastního funkčního filmového studia, které by
si vedl žákovský filmový tým pod vedením pověřeného
pedagoga – tzv.movie directora. Hlavním úkolem filmového
týmu by bylo vytvoření časosběrného dokumentárního filmu
o životě školy v průběhu školního roku (či několika let
jdoucích po sobě).Projekt by tak splnil hned dvě důležité
funkce. Zaprvé by rozvíjel specifické kompetence žáků
(kompetence řešení problému, komunikativní í.....

OPATŘENÍ - 07.02

Získání potřebných finančních a materiálních
prostředků pro vznik filmového studia „ OAK FILM
PRODUCTION“

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Opatření je orientováno na seznámení žáků z FF týmu se
schématem fundraisingu, jeho realizací a následnou
realizací. S pomocí FF týmu se budeme pokoušet
systematickou činností získat potřebné finanční a materiální
prostředky pro vznik filmového studia. Uvedené
kompetence rovněž směřují k rozvoji ...

AKTIVITA – 07.02.02
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Sestavení fundraisingového plánu

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Movie director, FF tým, vedení školy

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Říjen 2015

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Definitivní podoba fundraising plánu

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci Movie director, vedení školy
a výstupy aktivity
Další případné poznámky:

Spolupráce se studenty PF UJEP, oboru popularizace hudby,
kteří mají s fundraisingem přímou zkušenost.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Dubí 1
Adresa: Školní náměstí 177, Dubí 1

CÍL 07 - OPATŘENÍ 07.02 - AKTIVITA 07.02.03
CÍL - 07

Charakteristika cíle

Vznik časosběrného dokumentárního filmu „Ţivot
na naší škole“
Škola by společně s vybranými žáky zrealizovala projekt
vytvoření si vlastního funkčního filmového studia, které by
si vedl žákovský filmový tým pod vedením pověřeného
pedagoga – tzv.movie directora. Hlavním úkolem filmového
týmu by bylo vytvoření časosběrného dokumentárního filmu
o životě školy v průběhu školního roku (či několika let
jdoucích po sobě).Projekt by tak splnil hned dvě důležité
funkce. Zaprvé by rozvíjel specifické kompetence žáků
(kompetence řešení problému, komunikativní í.....

OPATŘENÍ - 07.02

Získání potřebných finančních a materiálních
prostředků pro vznik filmového studia „ OAK FILM
PRODUCTION“

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Opatření je orientováno na seznámení žáků z FF týmu se
schématem fundraisingu, jeho realizací a následnou
realizací. S pomocí FF týmu se budeme pokoušet
systematickou činností získat potřebné finanční a materiální
prostředky pro vznik filmového studia. Uvedené
kompetence rovněž směřují k rozvoji ...

AKTIVITA – 07.02.03
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Oslovení potencionálních sponzorů, event. získání a
poděkování sponzorům za finanční či materiální dary

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vybraní žáci z FF týmu/movie director

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Listopad-prosinec 2015

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Získání sponzory

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci Movie director, vedení školy
a výstupy aktivity
Další případné poznámky:

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Dubí 1
Adresa: Školní náměstí 177, Dubí 1

CÍL 07 - OPATŘENÍ 07.03 - AKTIVITA 07.03.01
CÍL - 07

Charakteristika cíle

Vznik časosběrného dokumentárního filmu „Ţivot
na naší škole“
Škola by společně s vybranými žáky zrealizovala projekt
vytvoření si vlastního funkčního filmového studia, které by
si vedl žákovský filmový tým pod vedením pověřeného
pedagoga – tzv.movie directora. Hlavním úkolem filmového
týmu by bylo vytvoření časosběrného dokumentárního filmu
o životě školy v průběhu školního roku (či několika let
jdoucích po sobě).Projekt by tak splnil hned dvě důležité
funkce. Zaprvé by rozvíjel specifické kompetence žáků
(kompetence řešení problému, komunikativní í.....

OPATŘENÍ - 07.03

Nákup filmového zařízení a konečný vznik filmového
studia „OAK FILM PRODUCTION“

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Díky získaným sponzorským darům, a to jak finančních, tak
materiálních, spolupráci jednotlivých členů FF týmu, movie
directora a vedení školy dojde k nákupu potřebného
vybavení filmového studia a k jeho finální podobě.Na
základě spolupráce žáků FF týmu s movie directorem a
vedením školy by mělo dojít zejména k posílení vazeb mezi
všemi ...

AKTIVITA – 07.03.01
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Výběr a příprava vhodných prostor pro filmové studio.

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vedení/movie director/ správní zaměstnanci školy

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Leden-únor 2016

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Cca 5. 000 Kč (úklid, vymalování, základní vybavení
nábytkem, úprava elektroinstalace)

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Připravené prostory filmového studia pro technické
vybavení.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci Movie director, vedení školy
a výstupy aktivity
Další případné poznámky:

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Dubí 1
Adresa: Školní náměstí 177, Dubí 1

CÍL 07 - OPATŘENÍ 07.03 - AKTIVITA 07.03.02
CÍL - 07

Charakteristika cíle

Vznik časosběrného dokumentárního filmu „Ţivot
na naší škole“
Škola by společně s vybranými žáky zrealizovala projekt
vytvoření si vlastního funkčního filmového studia, které by
si vedl žákovský filmový tým pod vedením pověřeného
pedagoga – tzv.movie directora. Hlavním úkolem filmového
týmu by bylo vytvoření časosběrného dokumentárního filmu
o životě školy v průběhu školního roku (či několika let
jdoucích po sobě).Projekt by tak splnil hned dvě důležité
funkce. Zaprvé by rozvíjel specifické kompetence žáků
(kompetence řešení problému, komunikativní í.....

OPATŘENÍ - 07.03

Nákup filmového zařízení a konečný vznik filmového
studia „OAK FILM PRODUCTION“

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Díky získaným sponzorským darům, a to jak finančních, tak
materiálních, spolupráci jednotlivých členů FF týmu, movie
directora a vedení školy dojde k nákupu potřebného
vybavení filmového studia a k jeho finální podobě.Na
základě spolupráce žáků FF týmu s movie directorem a
vedením školy by mělo dojít zejména k posílení vazeb mezi
všemi ...

AKTIVITA – 07.03.02
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Pořízení technického a ostatního materiálního vybavení
filmového studia. Instalace

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vedení/movie director/ správní zaměstnanci školy

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Březen-duben 2016

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

5000-8000 Kč pro najaté pracovníky ke správ.instalaci
technic. a materiál. vybavení. Získané sponzor. dary.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Podoba film.studia „OAK FILM PRODUCTION“.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci Movie director, vedení školy
a výstupy aktivity
Další případné poznámky:

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Dubí 1
Adresa: Školní náměstí 177, Dubí 1

CÍL 07 - OPATŘENÍ 07.03 - AKTIVITA 07.03.02
CÍL - 07

Charakteristika cíle

Vznik časosběrného dokumentárního filmu „Ţivot
na naší škole“
Škola by společně s vybranými ţáky zrealizovala projekt
vytvoření si vlastního funkčního filmového studia, které by
si vedl ţákovský filmový tým pod vedením pověřeného
pedagoga – tzv.movie directora. Hlavním úkolem filmového
týmu by bylo vytvoření časosběrného dokumentárního filmu
o ţivotě školy v průběhu školního roku (či několika let
jdoucích po sobě).Projekt by tak splnil hned dvě důleţité
funkce. Zaprvé by rozvíjel specifické kompetence ţáků
(kompetence řešení problému, komunikativní í.....

OPATŘENÍ - 07.03

Nákup filmového zařízení a konečný vznik filmového
studia „OAK FILM PRODUCTION“

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Díky získaným sponzorským darům, a to jak finančních, tak
materiálních, spolupráci jednotlivých členů FF týmu, movie
directora a vedení školy dojde k nákupu potřebného
vybavení filmového studia a k jeho finální podobě.Na
základě spolupráce ţáků FF týmu s movie directorem a
vedením školy by mělo dojít zejména k posílení vazeb mezi
všemi ...

AKTIVITA – 07.03.03
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Naplánování a sepsání 1. scénáře pro vznik časosběr.
dokument. filmu (1. počinu film. studia), který se bude
datovat počátkem škol. roku 2016/17

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

FF tým/ movie director/ učitel českého jazyka

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Květen-červen 2016

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyţaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Ţákovský dokumentární film

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

Nejsou

CÍL 08 - Rozvíjet přeshraniční partnerství s německými školami
a dalšími subjekty
Charakteristika cíle
V rámci spolupráce s partnerským městem Bannewitz a konkrétně se školami GS Possendorf, GS
Bannewitz a OS Bannewitz chceme rozvíjet spolupráci formou různých jednodenních či
vícedenních setkání (workshopy, sportovní hry, společné výjezdy, výměnné pobyty). Uvedené akce
budou zacíleny na navázání spolupráce a osobních přátelství. Považujeme za vhodné
zprostředkovávat a rozvíjet kontakty s nejbližšími evropskými sousedy a umožnit žákům poznávat
vrstevníky žijící nedaleko za hranicemi, nicméně v odlišných sociokulturních podmínkách. Cíl je
sekundárně zaměřen také na rozvoj otevřenosti směrem k osobám z jiného národnostního a
jazykového prostředí.

OPATŘENÍ 08.01 - Realizace Česko – německého workshopu
Charakteristika opatření
Společně uskutečněným setkáním či pobytem dojde nejen ke vzájemnému poznání, ale i navázání
vztahů, které budou dále rozvíjeny. Vhodně připravený program umožní žákům poznat obě strany
hranice, shodnosti a rozdílnosti života na obou stranách hranic, umožní žákům poznat se navzájem a
navázat pomocí zážitkových her přátelské vztahy. Žáci si procvičí své jazykové znalosti (německý i
anglický jazyk). Jazykové kompetence považujeme za nezbytnou podmínku pro dobré uplatnění na
otevřeném trhu práce i život v otevřené multikulturní společnosti.

OPATŘENÍ 08.02 - Realizace společného zážitkového pobytu českých a německých žáků
Charakteristika opatření
Starší žáci z Dubí a Bannewitz vyjedou na společný několikadenní pobyt, kde prožijí a uskuteční
společně připravený program, při kterém budou poznávat nejen sami sebe, ale především poznají
navzájem zvyky, kulturu, způsoby komunikace a vzorce chování svých vrstevníků zpoza hranice.
Mezi žáky tak formou společných her a zážitků dojde ke spřátelení a navázání kontaktů. Bude
podpořena oboustranná jazyková průprava, některé připravené činnosti jsou na ni přímo zaměřeny.
Nedílnou součástí projektu je i společné sportovní vyžití všech, včetně pedagogického dozoru.

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 - Realizace sportovních Her bez hranic
Charakteristika opatření
Přeshraniční partnerství je třeba naplňovat konkrétními přínosnými akcemi, živými a přátelskými
vazbami, které budou základem budoucí spolupráce a partnerství. Opatření přispívá také k rozvoji
zdatnosti a zdraví žáků a umožňuje zapojení dětí rozdílu sociálního zázemí. Opatření rovněž
podporuje zapojení rodičů do života školy, neboť se předpokládá také jejich účast. Doprovodný
kulturní a společenský program umožní zapojení všech žáků školy.

OPATŘENÍ 08.04 - Realizace výměnných pobytů v českých a německých rodinách
Charakteristika opatření
Základem pro realizaci opatření je vhodným způsobem motivovat nejen žáky, ale zejména jejich
rodiče, aby byli ochotní, poskytnou po několik dní (předpokládáme 5 dní až týden) ubytování,
stravování a zorganizovat večerní program pro svého zahraničního hosta z cizojazyčného prostředí.
Opatření je kromě rozvoje vzájemného poznání a navázání přátelských vazeb zaměřeno na rozvoj
jazykových, ale i osobnostních kompetencí. Žák bude po dobu několika dní v prostředí, kde musí
překonat jazykovou bariéru, seznámit se se zvyklostmi, tradicemi a případnými odlišnostmi
hostitelské rodiny.

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 Dubí 1
Adresa: Školní náměstí 177, Dubí 1

CÍL 08 - OPATŘENÍ 08.01 - AKTIVITA 08.01.01
CÍL - 08

Rozvíjet přeshraniční partnerství s německými
školami a dalšími subjekty

Charakteristika cíle

V rámci spolupráce s partnerským městem Bannewitz a
konkrétně se školami GS Possendorf, GS Bannewitz a OS
Bannewitz chceme rozvíjet spolupráci formou různých
jednodenních či vícedenních setkání (workshopy, sportovní
hry, společné výjezdy, výměnné pobyty). Uvedené akce
budou zacíleny na navázání spolupráce a osobních
přátelství...

OPATŘENÍ - 08.01

Česko – německý workshop

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Společně uskutečněným setkáním či pobytem dojde nejen ke
vzájemnému poznání, ale i navázání vztahů, které budou
dále rozvíjeny. Vhodně připravený program umožní žákům
poznat obě strany hranice, shodnosti a rozdílnosti života …

AKTIVITA – 08.01.01
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Dohodnutí podmínek pro realizaci workshopu

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Učitel cizího jazyka ve spolupráci s vybranými učiteli

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

1x ročně

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Zakoupení materiálu pro různé tvořivé a kreativní dílny

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Konkrétní plán Česko – německého workshopu

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Dubí 1
Adresa: Školní náměstí 177, Dubí 1

CÍL 08 - OPATŘENÍ 08.01 - AKTIVITA 08.01.02
CÍL - 08

Rozvíjet přeshraniční partnerství s německými
školami a dalšími subjekty

Charakteristika cíle

V rámci spolupráce s partnerským městem Bannewitz a
konkrétně se školami GS Possendorf, GS Bannewitz a OS
Bannewitz chceme rozvíjet spolupráci formou různých
jednodenních či vícedenních setkání (workshopy, sportovní
hry, společné výjezdy, výměnné pobyty). Uvedené akce
budou zacíleny na navázání spolupráce a osobních
přátelství...

OPATŘENÍ - 08.01

Česko – německý workshop

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Společně uskutečněným setkáním či pobytem dojde nejen ke
vzájemnému poznání, ale i navázání vztahů, které budou
dále rozvíjeny. Vhodně připravený program umožní žákům
poznat obě strany hranice, shodnosti a rozdílnosti života …

AKTIVITA – 08.01.02
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Před vlastní realizací workshopu musí obě zúčastněné
strany najít vhodný termín, zajistit z každé školy
konkrétní počet žáků

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Učitel cizího jazyka ve spolupráci s německou stranou

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

1 x ročně dle dohody obou stran

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Komunikace prostřednictvím e-mailu, případné osobní
setkání s německými kolegy

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Workshop byl realizován - záznam

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Dubí 1
Adresa: Školní náměstí 177, Dubí 1

CÍL 08 - OPATŘENÍ 08.01 - AKTIVITA 08.01.03
CÍL - 08

Rozvíjet přeshraniční partnerství s německými
školami a dalšími subjekty

Charakteristika cíle

V rámci spolupráce s partnerským městem Bannewitz a
konkrétně se školami GS Possendorf, GS Bannewitz a OS
Bannewitz chceme rozvíjet spolupráci formou různých
jednodenních či vícedenních setkání (workshopy, sportovní
hry, společné výjezdy, výměnné pobyty). Uvedené akce
budou zacíleny na navázání spolupráce a osobních
přátelství...

OPATŘENÍ - 08.01

Česko – německý workshop

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Společně uskutečněným setkáním či pobytem dojde nejen ke
vzájemnému poznání, ale i navázání vztahů, které budou
dále rozvíjeny. Vhodně připravený program umožní žákům
poznat obě strany hranice, shodnosti a rozdílnosti života …

AKTIVITA – 08.01.03
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Zhodnocení workshopu

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Učitel cizího jazyka ve spolupráci s vybranými učiteli a žáky

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Do týdne po realizaci workshopu

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické vybavení či zdroje

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Reflexe pedagogů a žáků – záznam reflexe

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Dubí 1
Adresa: Školní náměstí 177, Dubí 1

CÍL 08 - OPATŘENÍ 08.02 - AKTIVITA 08.02.01
CÍL - 08

Rozvíjet přeshraniční partnerství s německými
školami a dalšími subjekty

Charakteristika cíle

V rámci spolupráce s partnerským městem Bannewitz a
konkrétně se školami GS Possendorf, GS Bannewitz a OS
Bannewitz chceme rozvíjet spolupráci formou různých
jednodenních či vícedenních setkání (workshopy, sportovní
hry, společné výjezdy, výměnné pobyty). Uvedené akce
budou zacíleny na navázání spolupráce a osobních
přátelství...

OPATŘENÍ - 08.02

Realizace společného zážitkového pobytu českých a
německých žáků

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Starší žáci z Dubí a Bannewitz vyjedou na společný
několikadenní pobyt, kde prožijí a uskuteční společně
připravený program, při kterém budou poznávat nejen sami
sebe, ale především poznají navzájem zvyky, kulturu,
způsoby komunikace a vzorce chování svých vrstevníků
zpoza hranice. Mezi žáky tak formou společných her a
zážitků dojde ke spřátelení ...

AKTIVITA – 08.02.01
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Příprava projektové žádosti o finanční prostředky na
realizaci pobytu

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vyučující německého jazyka ve spolupráci s vedením školy

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Během jednoho roku

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Náklady na pobyt (včetně stravování), dopravu, pracovní
materiál a odměny- zpracování projektu

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Získání finančních prostředků

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Dubí 1
Adresa: Školní náměstí 177, Dubí 1

CÍL 08 - OPATŘENÍ 08.02 - AKTIVITA 08.02.02
CÍL - 08

Rozvíjet přeshraniční partnerství s německými
školami a dalšími subjekty

Charakteristika cíle

V rámci spolupráce s partnerským městem Bannewitz a
konkrétně se školami GS Possendorf, GS Bannewitz a OS
Bannewitz chceme rozvíjet spolupráci formou různých
jednodenních či vícedenních setkání (workshopy, sportovní
hry, společné výjezdy, výměnné pobyty). Uvedené akce
budou zacíleny na navázání spolupráce a osobních
přátelství...

OPATŘENÍ - 08.02

Realizace společného zážitkového pobytu českých a
německých žáků

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Starší žáci z Dubí a Bannewitz vyjedou na společný
několikadenní pobyt, kde prožijí a uskuteční společně
připravený program, při kterém budou poznávat nejen sami
sebe, ale především poznají navzájem zvyky, kulturu,
způsoby komunikace a vzorce chování svých vrstevníků
zpoza hranice. Mezi žáky tak formou společných her a
zážitků dojde ke spřátelení ...

AKTIVITA – 08.02.02
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Finální příprava pobytu – konkretizace programu a
účastníků

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Třídní učitel ve spolupráci s učitelem jazyků a učitelem
tělesné výchovy v úzké spolupráci s vedením školy

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

2 měsíce před vlastním uskutečněním akce

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Finální program zážitkového pobytu s přehledem účastníků

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Dubí 1
Adresa: Školní náměstí 177, Dubí 1

CÍL 08 - OPATŘENÍ 08.02 - AKTIVITA 08.02.03
CÍL - 08

Rozvíjet přeshraniční partnerství s německými
školami a dalšími subjekty

Charakteristika cíle

V rámci spolupráce s partnerským městem Bannewitz a
konkrétně se školami GS Possendorf, GS Bannewitz a OS
Bannewitz chceme rozvíjet spolupráci formou různých
jednodenních či vícedenních setkání (workshopy, sportovní
hry, společné výjezdy, výměnné pobyty). Uvedené akce
budou zacíleny na navázání spolupráce a osobních
přátelství...

OPATŘENÍ - 08.02

Realizace společného zážitkového pobytu českých a
německých žáků

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Starší žáci z Dubí a Bannewitz vyjedou na společný
několikadenní pobyt, kde prožijí a uskuteční společně
připravený program, při kterém budou poznávat nejen sami
sebe, ale především poznají navzájem zvyky, kulturu,
způsoby komunikace a vzorce chování svých vrstevníků
zpoza hranice. Mezi žáky tak formou společných her a
zážitků dojde ke spřátelení ...

AKTIVITA – 08.02.03
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Samotná realizace zážitkového pobytu českých a
německých žáků a pedagogů v národním parku
Českosaské Švýcarsko

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Tým složený z českých a německých pedagogů a žáků

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

5 až 6 dnů, v návaznosti na realizaci předchozích aktivit

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Náklady na realizaci pobytu (projekt)

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Zprávy na webové stránky škol, fotodokumentace, příspěvek
do Dubského zpravodaje

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Dubí 1
Adresa: Školní náměstí 177, Dubí 1

CÍL 08 - OPATŘENÍ 08.03 - AKTIVITA 08.03.01
CÍL - 08

Rozvíjet přeshraniční partnerství s německými
školami a dalšími subjekty

Charakteristika cíle

V rámci spolupráce s partnerským městem Bannewitz a
konkrétně se školami GS Possendorf, GS Bannewitz a OS
Bannewitz chceme rozvíjet spolupráci formou různých
jednodenních či vícedenních setkání (workshopy, sportovní
hry, společné výjezdy, výměnné pobyty). Uvedené akce
budou zacíleny na navázání spolupráce a osobních
přátelství...

OPATŘENÍ - 08.03

Realizace sportovních Her bez hranic

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Přeshraniční partnerství je třeba naplňovat konkrétními
přínosnými akcemi, živými a přátelskými vazbami, které
budou základem budoucí spolupráce a partnerství. Opatření
přispívá také k rozvoji zdatnosti a zdraví žáků a umožňuje
zapojení dětí rozdílu sociálního zázemí. Opatření rovněž
podporuje zapojení rodičů do života školy, neboť se
předpokládá také jejich účast. Doprovodný kulturní a
společenský program umožní zapojení všech žáků školy.

AKTIVITA – 08.03.01
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Příprava sportovních her

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Určení učitelé ve spolupráci s rodiči

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

1 x za dva roky, tělocvična, hřiště

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické vybavení či zdroje

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Podrobný program sportovních her

EVALUACE/KONTROLA Konkretizace
Vedení školy ve spolupráci s Městem Dubí a německými
osoby kontrolující realizaci a výstupy
partnery
aktivity
Další případné poznámky:

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Dubí 1
Adresa: Školní náměstí 177, Dubí 1

CÍL 08 - OPATŘENÍ 08.03 - AKTIVITA 08.03.02
CÍL - 08

Rozvíjet přeshraniční partnerství s německými
školami a dalšími subjekty

Charakteristika cíle

V rámci spolupráce s partnerským městem Bannewitz a
konkrétně se školami GS Possendorf, GS Bannewitz a OS
Bannewitz chceme rozvíjet spolupráci formou různých
jednodenních či vícedenních setkání (workshopy, sportovní
hry, společné výjezdy, výměnné pobyty). Uvedené akce
budou zacíleny na navázání spolupráce a osobních
přátelství...

OPATŘENÍ - 08.03

Realizace sportovních Her bez hranic

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Přeshraniční partnerství je třeba naplňovat konkrétními
přínosnými akcemi, živými a přátelskými vazbami, které
budou základem budoucí spolupráce a partnerství. Opatření
přispívá také k rozvoji zdatnosti a zdraví žáků a umožňuje
zapojení dětí rozdílu sociálního zázemí. Opatření rovněž
podporuje zapojení rodičů do života školy, neboť se
předpokládá také jejich účast. Doprovodný kulturní a
společenský program umožní zapojení všech žáků školy.

AKTIVITA – 08.03.02
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Realizace sportovních her

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vedení školy ve spolupráci se sportovními oddíly

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

1 x za dva roky, tělocvična, hřiště

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Fin. prostředky na zajištění dopravy, doprov. programu,
propagaci, občerstvení a na odměny pro soutěžící

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Realizace akce

EVALUACE/KONTROLA Konkretizace
Vedení školy ve spolupráci s Městem Dubí a německými
osoby kontrolující realizaci a výstupy
partnery
aktivity
Další případné poznámky:

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Dubí 1
Adresa: Školní náměstí 177, Dubí 1

CÍL 08 - OPATŘENÍ 08.03 - AKTIVITA 08.03.03
CÍL - 08

Rozvíjet přeshraniční partnerství s německými
školami a dalšími subjekty

Charakteristika cíle

V rámci spolupráce s partnerským městem Bannewitz a
konkrétně se školami GS Possendorf, GS Bannewitz a OS
Bannewitz chceme rozvíjet spolupráci formou různých
jednodenních či vícedenních setkání (workshopy, sportovní
hry, společné výjezdy, výměnné pobyty). Uvedené akce
budou zacíleny na navázání spolupráce a osobních
přátelství...

OPATŘENÍ - 08.03

Realizace sportovních Her bez hranic

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Přeshraniční partnerství je třeba naplňovat konkrétními
přínosnými akcemi, živými a přátelskými vazbami, které
budou základem budoucí spolupráce a partnerství. Opatření
přispívá také k rozvoji zdatnosti a zdraví žáků a umožňuje
zapojení dětí rozdílu sociálního zázemí. Opatření rovněž
podporuje zapojení rodičů do života školy, neboť se
předpokládá také jejich účast. Doprovodný kulturní a
společenský program umožní zapojení všech žáků školy.

AKTIVITA – 08.03.03
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Zhodnocení akce

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vedení školy ve spolupráci s pořádajícími pedagogy,
eventuálně zahraničními partnery

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Do týdne po uspořádání akce

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické vybavení či zdroje

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Zápis ze zhodnocení akce

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Dubí 1
Adresa: Školní náměstí 177, Dubí 1

CÍL 08 - OPATŘENÍ 08.04 - AKTIVITA 08.04.01
CÍL - 08

Rozvíjet přeshraniční partnerství s německými
školami a dalšími subjekty

Charakteristika cíle

V rámci spolupráce s partnerským městem Bannewitz a
konkrétně se školami GS Possendorf, GS Bannewitz a OS
Bannewitz chceme rozvíjet spolupráci formou různých
jednodenních či vícedenních setkání (workshopy, sportovní
hry, společné výjezdy, výměnné pobyty). Uvedené akce
budou zacíleny na navázání spolupráce a osobních
přátelství...

OPATŘENÍ - 08.04

Realizace výměnných pobytů v českých a německých
rodinách

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Základem pro realizaci opatření je vhodným způsobem
motivovat nejen žáky, ale zejména jejich rodiče, aby byli
ochotní, poskytnou po několik dní (předpokládáme 5 dní až
týden) ubytování, stravování a zorganizovat večerní program
pro svého zahraničního hosta z cizojazyčného prostředí.
Opatření je ...

AKTIVITA – 08.04.01
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Vytipování a oslovení žáků a rodin pro účast v programu
výměnných pobytů

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vedení školy ve spolupráci s třídními učiteli a vedením školy
z partnerského města

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Průběžně, cca 3 měsíce před započetím pobytů

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Seznam žáků a rodin, kteří se chtějí zapojit do programu

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Dubí 1
Adresa: Školní náměstí 177, Dubí 1

CÍL 08 - OPATŘENÍ 08.04 - AKTIVITA 08.04.02
CÍL - 08

Rozvíjet přeshraniční partnerství s německými
školami a dalšími subjekty

Charakteristika cíle

V rámci spolupráce s partnerským městem Bannewitz a
konkrétně se školami GS Possendorf, GS Bannewitz a OS
Bannewitz chceme rozvíjet spolupráci formou různých
jednodenních či vícedenních setkání (workshopy, sportovní
hry, společné výjezdy, výměnné pobyty). Uvedené akce
budou zacíleny na navázání spolupráce a osobních
přátelství...

OPATŘENÍ - 08.04

Realizace výměnných pobytů v českých a německých
rodinách

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Základem pro realizaci opatření je vhodným způsobem
motivovat nejen žáky, ale zejména jejich rodiče, aby byli
ochotní, poskytnou po několik dní (předpokládáme 5 dní až
týden) ubytování, stravování a zorganizovat večerní program
pro svého zahraničního hosta z cizojazyčného prostředí.
Opatření je ...

AKTIVITA – 08.04.02
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Naplánování pobytu českých žáků v německých rodinách
a jejich výuky v partnerské škole (včetně zapojení do
volnočasových aktivit)

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Učitelé, kteří se zúčastní výjezdu ve spolupráci s německými
partnery

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Jaro 2016

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické vybavení či zdroje

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Podrobný plán realizace

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Dubí 1
Adresa: Školní náměstí 177, Dubí 1

CÍL 08 - OPATŘENÍ 08.04 - AKTIVITA 08.04.03
CÍL - 08

Rozvíjet přeshraniční partnerství s německými
školami a dalšími subjekty

Charakteristika cíle

V rámci spolupráce s partnerským městem Bannewitz a
konkrétně se školami GS Possendorf, GS Bannewitz a OS
Bannewitz rozvíjet spolupráci formou různých jednodenních
či vícedenních setkání (workshopy, sportovní hry, společné
výjezdy, výměnné pobyty)..

OPATŘENÍ - 08.04

Realizace výměnných pobytů v českých a německých
rodinách

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Základem pro realizaci opatření je vhodným způsobem
motivovat nejen žáky, ale zejména jejich rodiče, aby byli
ochotní, poskytnou po několik dní (předpokládáme 5 dní až
týden) ubytování, stravování a zorganizovat večerní program
pro svého zahraničního hosta z cizojazyčného prostředí.
Opatření je ...

AKTIVITA – 08.04.03
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Naplánování pobytu německých žáků v českých rodinách
a jejich zapojení do výuky (včetně zapojení do
volnočasových aktivit)

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vybraní učitelé v kooperaci s vedení školy a německými
partnery

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Září 2016

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické vybavení či zdroje

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Podrobný plán realizace

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Dubí 1
Adresa: Školní náměstí 177, Dubí 1

CÍL 08 - OPATŘENÍ 08.04 - AKTIVITA 08.04.04
CÍL - 08

Rozvíjet přeshraniční partnerství s německými
školami a dalšími subjekty

Charakteristika cíle

V rámci spolupráce s partnerským městem Bannewitz a
konkrétně se školami GS Possendorf, GS Bannewitz a OS
Bannewitz rozvíjet spolupráci formou různých jednodenních
či vícedenních setkání (workshopy, sportovní hry, společné
výjezdy, výměnné pobyty)..

OPATŘENÍ - 08.04

Realizace výměnných pobytů v českých a německých
rodinách

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Základem pro realizaci opatření je vhodným způsobem
motivovat nejen žáky, ale zejména jejich rodiče, aby byli
ochotní, poskytnou po několik dní (předpokládáme 5 dní až
týden) ubytování, stravování a zorganizovat večerní program
pro svého zahraničního hosta z cizojazyčného prostředí.
Opatření je ...

AKTIVITA – 08.04.04
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Realizace pobytů v Německu

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vybraní učitelé v kooperaci s vedení školy a německými
partnery

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Jaro-léto 2016

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Náklady na dopravu a úhradu části náklady hostitelským
rodinám

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Zpráva o průběhu realizace

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Dubí 1
Adresa: Školní náměstí 177, Dubí 1

CÍL 08 - OPATŘENÍ 08.04 - AKTIVITA 08.04.05
CÍL - 08

Rozvíjet přeshraniční partnerství s německými
školami a dalšími subjekty

Charakteristika cíle

V rámci spolupráce s partnerským městem Bannewitz a
konkrétně se školami GS Possendorf, GS Bannewitz a OS
Bannewitz rozvíjet spolupráci formou různých jednodenních
či vícedenních setkání (workshopy, sportovní hry, společné
výjezdy, výměnné pobyty)..

OPATŘENÍ - 08.04

Realizace výměnných pobytů v českých a německých
rodinách

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Základem pro realizaci opatření je vhodným způsobem
motivovat nejen žáky, ale zejména jejich rodiče, aby byli
ochotní, poskytnou po několik dní (předpokládáme 5 dní až
týden) ubytování, stravování a zorganizovat večerní program
pro svého zahraničního hosta z cizojazyčného prostředí.
Opatření je ...

AKTIVITA – 08.04.05
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Realizace pobytů v Čechách

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vybraní učitelé v kooperaci s vedení školy a německými
partnery

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Podzim 2016

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Náklady na dopravu a úhradu části náklady hostitelským
rodinám

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Zpráva o průběhu realizace

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Dubí 1
Adresa: Školní náměstí 177, Dubí 1

CÍL 08 - OPATŘENÍ 08.04 - AKTIVITA 08.04.06
CÍL - 08

Rozvíjet přeshraniční partnerství s německými
školami a dalšími subjekty

Charakteristika cíle

V rámci spolupráce s partnerským městem Bannewitz a
konkrétně se školami GS Possendorf, GS Bannewitz a OS
Bannewitz rozvíjet spolupráci formou různých jednodenních
či vícedenních setkání (workshopy, sportovní hry, společné
výjezdy, výměnné pobyty)..

OPATŘENÍ - 08.04

Realizace výměnných pobytů v českých a německých
rodinách

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Základem pro realizaci opatření je vhodným způsobem
motivovat nejen žáky, ale zejména jejich rodiče, aby byli
ochotní, poskytnou po několik dní (předpokládáme 5 dní až
týden) ubytování, stravování a zorganizovat večerní program
pro svého zahraničního hosta z cizojazyčného prostředí.
Opatření je ...

AKTIVITA – 08.04.06
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Zhodnocení pobytu – setkání a reflexe účastníků a
sdělení zkušeností ostatním žákům, pedagogům či
rodičům

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vybraní třídní učitelé, žáci a rodiče zapojení do programu
výměnných pobytů

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Podzim 2016

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické vybavení či zdroje

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Záznam o realizaci setkání s reflexí

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

Nejsou

CÍL 09 - Zajistit vzdělávání a podporu pedagogických pracovníků v oblasti
inkluzivního vzdělávání
Charakteristika cíle
Cílem je zajistit získávání a prohlubování znalostí pedagogických pracovníků v oblasti inkluzivního
vzdělávání a transferu poznatků do pedagogické praxe. Naplnění tohoto cíle považujeme za jednu z
významných podmínek pro další rozvíjení inkluzivního prostředí ve škole.

OPATŘENÍ 09.01 - Účast na vzdělávacích kurzech z oblasti inkluzivního vzdělávání
pro pedagogické pracovníky
Charakteristika opatření
Všichni pedagogičtí pracovníci absolvují kurz věnovaný podpoře inkluzivního vzdělávání (např.
z nabídek PPP, ČOSIV, apod.)

OPATŘENÍ 09.02 - Participace na projektech a programech zabývajících se inkluzivním
vzděláváním
Charakteristika opatření
Zapojení školy či části pedagogických pracovníků do projektů a programů, které zlepší a rozšíří
podmínky inkluzivního vzdělávání pro žáky, a jejichž kvalitní realizace bude zajištěna díky
předchozímu proškolení všech zúčastněných v oblasti inkluzivního vzdělávání (např. projekty
spolufinancované Evropským sociálním fondem, z dotačního programu MŠMT, programy
realizované ve spolupráci s vládní Agenturou pro sociální začleňování. apod.).

OPATŘENÍ 09.03 - Pravidelná setkání pedagogických pracovníků školy, rodičů a zástupců
obce s předáváním informací a zkušeností s realizací inkluzivního
vzdělávání a vytváření inkluzivního prostředí školy
Charakteristika opatření
Inkluzivní vzdělávání lze realizovat při součinnosti všech částí školy, obce a rodičů, což vyžaduje
pravidelné vzájemné informování o jednotlivých aktivitách, předávání zkušeností a pomoc při
řešení nejrůznějších situací ze všech zúčastněných stran

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 Dubí 1
Adresa: Školní náměstí 177, Dubí 1

CÍL 09 - OPATŘENÍ 09.01 - AKTIVITA 09.01.01
CÍL - 09

Zajistit vzdělávání a podporu pedagogických
pracovníků v oblasti inkluzivního vzdělávání

Charakteristika cíle

Cílem je zajistit získávání a prohlubování znalostí
pedagogických pracovníků v oblasti inkluzivního vzdělávání
a transferu poznatků do pedagogické praxe. Naplnění tohoto
cíle považujeme za jednu z významných podmínek pro další
rozvíjení inkluzivního prostředí ve škole.

OPATŘENÍ - 09.01

Účast na vzdělávacích kurzech z oblasti inkluzivního
vzdělávání pro pedagog. pracovníky

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Všichni pedagogičtí pracovníci absolvují kurz věnovaný
podpoře inkluzivního vzdělávání (např. z nabídek PPP,
ČOSIV, apod.)

AKTIVITA – 09.01.01
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Zajištění finančních prostředků

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vedení školy

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

září 15

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Dle aktuální ceny jednotlivých kurzů

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Získání finančních prostředků

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Dubí 1
Adresa: Školní náměstí 177, Dubí 1

CÍL 09 - OPATŘENÍ 09.01 - AKTIVITA 09.01.02
CÍL - 09

Zajistit vzdělávání a podporu pedagogických
pracovníků v oblasti inkluzivního vzdělávání

Charakteristika cíle

Cílem je zajistit získávání a prohlubování znalostí
pedagogických pracovníků v oblasti inkluzivního vzdělávání
a transferu poznatků do pedagogické praxe. Naplnění tohoto
cíle považujeme za jednu z významných podmínek pro další
rozvíjení inkluzivního prostředí ve škole.

OPATŘENÍ - 09.01

Účast na vzdělávacích kurzech z oblasti inkluzivního
vzdělávání pro pedagog. pracovníky

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Všichni pedagogičtí pracovníci absolvují kurz věnovaný
podpoře inkluzivního vzdělávání (např. z nabídek PPP,
ČOSIV, apod.)

AKTIVITA – 09.01.02
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Absolvování vzdělávacího kurzu/vzdělávací akce

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Pedagogičtí pracovníci

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Dle aktuálního konání kurzů/akcí

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Telefon, internet

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Počet proškolených pracovníků/počet akcí

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Dubí 1
Adresa: Školní náměstí 177, Dubí 1

CÍL 09 - OPATŘENÍ 09.01 - AKTIVITA 09.01.03
CÍL - 09

Zajistit vzdělávání a podporu pedagogických
pracovníků v oblasti inkluzivního vzdělávání

Charakteristika cíle

Cílem je zajistit získávání a prohlubování znalostí
pedagogických pracovníků v oblasti inkluzivního vzdělávání
a transferu poznatků do pedagogické praxe. Naplnění tohoto
cíle považujeme za jednu z významných podmínek pro další
rozvíjení inkluzivního prostředí ve škole.

OPATŘENÍ - 09.01

Účast na vzdělávacích kurzech z oblasti inkluzivního
vzdělávání pro pedagog. pracovníky

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Všichni pedagogičtí pracovníci absolvují kurz věnovaný
podpoře inkluzivního vzdělávání (např. z nabídek PPP,
ČOSIV, apod.)

AKTIVITA – 09.01.03
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Kontrola transferu získaných znalostí do vzdělávacího
procesu

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vedení školy

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Po ukončení kurzu, průběžně v rámci hospitační činnosti

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Záznam o provedené hospitaci

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Dubí 1
Adresa: Školní náměstí 177, Dubí 1

CÍL 09 - OPATŘENÍ 09.02 - AKTIVITA 09.02.01
CÍL - 09

Zajistit vzdělávání a podporu pedagogických
pracovníků v oblasti inkluzivního vzdělávání

Charakteristika cíle

Cílem je zajistit získávání a prohlubování znalostí
pedagogických pracovníků v oblasti inkluzivního vzdělávání
a transferu poznatků do pedagogické praxe. Naplnění tohoto
cíle považujeme za jednu z významných podmínek pro další
rozvíjení inkluzivního prostředí ve škole.

OPATŘENÍ - 09.02

Participace na projektech a programech zabývajících se
inkluzivním vzděláváním

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Zapojení školy či části pedag. pracovníků do projektů a
programů, které zlepší a rozšíří podmínky inkluzivního
vzdělávání pro žáky, a jejichž kvalitní realizace bude
zajištěna díky předchozímu proškolení všech zúčastněných v
oblasti inkluzivního vzdělávání (např. projekty
spolufinancované Evropským sociál. fondem, z dotač.
programu MŠMT, programy realizované ve spolupráci s
vládní Agenturou pro soc.začleňování. ad.)

AKTIVITA – 09.02.01
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Zapojení se do projektu či programu

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Pedagogičtí pracovníci dle kritérií vybraného projektu či
programu

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Dle termínu uskutečnění projektu či programu

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Telefon, internet

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Potvrzení účasti v projektu či programu

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Dubí 1
Adresa: Školní náměstí 177, Dubí 1

CÍL 09 - OPATŘENÍ 09.02 - AKTIVITA 09.02.02
CÍL - 09

Zajistit vzdělávání a podporu pedagogických
pracovníků v oblasti inkluzivního vzdělávání

Charakteristika cíle

Cílem je zajistit získávání a prohlubování znalostí
pedagogických pracovníků v oblasti inkluzivního vzdělávání
a transferu poznatků do pedagogické praxe. Naplnění tohoto
cíle považujeme za jednu z významných podmínek pro další
rozvíjení inkluzivního prostředí ve škole.

OPATŘENÍ - 09.02

Participace na projektech a programech zabývajících se
inkluzivním vzděláváním

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Zapojení školy či části pedag. pracovníků do projektů a
programů, které zlepší a rozšíří podmínky inkluzivního
vzdělávání pro žáky, a jejichž kvalitní realizace bude
zajištěna díky předchozímu proškolení všech zúčastněných v
oblasti inkluzivního vzdělávání (např. projekty
spolufinancované Evropským sociál. fondem, z dotač.
programu MŠMT, programy realizované ve spolupráci s
vládní Agenturou pro soc.začleňování. ad.)

AKTIVITA – 09.02.02
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Realizace projektu či programu

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Určení pedagogičtí pracovníci

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Dle délky trvání projektu či programu

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Materiální trvání projektu či programu

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Dle povahy projektových aktivit

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Dubí 1
Adresa: Školní náměstí 177, Dubí 1

CÍL 09 - OPATŘENÍ 09.02 - AKTIVITA 09.02.03
CÍL - 09

Zajistit vzdělávání a podporu pedagogických
pracovníků v oblasti inkluzivního vzdělávání

Charakteristika cíle

Cílem je zajistit získávání a prohlubování znalostí
pedagogických pracovníků v oblasti inkluzivního vzdělávání
a transferu poznatků do pedagogické praxe. Naplnění tohoto
cíle považujeme za jednu z významných podmínek pro další
rozvíjení inkluzivního prostředí ve škole.

OPATŘENÍ - 09.02

Participace na projektech a programech zabývajících se
inkluzivním vzděláváním

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Zapojení školy či části pedag. pracovníků do projektů a
programů, které zlepší a rozšíří podmínky inkluzivního
vzdělávání pro žáky, a jejichž kvalitní realizace bude
zajištěna díky předchozímu proškolení všech zúčastněných v
oblasti inkluzivního vzdělávání (např. projekty
spolufinancované Evropským sociál. fondem, z dotač.
programu MŠMT, programy realizované ve spolupráci s
vládní Agenturou pro soc.začleňování. ad.)

AKTIVITA – 09.02.03
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Zhodnocení přínosu realizovaného projektu či programu

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vedení školy a zúčastnění pedagogičtí pracovníci

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Po ukončení projektu či programu

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Závěrečná hodnotící zpráva

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Dubí 1
Adresa: Školní náměstí 177, Dubí 1

CÍL 09 - OPATŘENÍ 09.03 - AKTIVITA 09.03.01
CÍL - 09

Zajistit vzdělávání a podporu pedagogických
pracovníků v oblasti inkluzivního vzdělávání

Charakteristika cíle

Cílem je zajistit získávání a prohlubování znalostí
pedagogických pracovníků v oblasti inkluzivního vzdělávání
a transferu poznatků do pedagogické praxe. Naplnění tohoto
cíle považujeme za jednu z významných podmínek pro další
rozvíjení inkluzivního prostředí ve škole.

OPATŘENÍ - 09.03

Pravidelná setkání pedagogických pracovníků školy,
rodičů a zástupců obce s předáváním informací a
zkušeností s realizací inkluzivního vzdělávání a vytváření
inkluz. prostředí školy

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Inkluzivní vzdělávání lze realizovat při součinnosti všech
částí školy, obce a rodičů, což vyžaduje pravidelné vzájemné
informování o jednotlivých aktivitách, předávání zkušeností
a pomoc při řešení nejrůznějších situací ze všech
zúčastněných stran

AKTIVITA – 09.03.01
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Kontaktování všech zainteresovaných stran

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vedení školy

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Před konáním porady, dle aktuálního data

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Telefon či internet

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Potvrzení účasti na poradě

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Dubí 1
Adresa: Školní náměstí 177, Dubí 1

CÍL 09 - OPATŘENÍ 09.03 - AKTIVITA 09.03.02
CÍL - 09

Zajistit vzdělávání a podporu pedagogických
pracovníků v oblasti inkluzivního vzdělávání

Charakteristika cíle

Cílem je zajistit získávání a prohlubování znalostí
pedagogických pracovníků v oblasti inkluzivního vzdělávání
a transferu poznatků do pedagogické praxe. Naplnění tohoto
cíle považujeme za jednu z významných podmínek pro další
rozvíjení inkluzivního prostředí ve škole.

OPATŘENÍ - 09.03

Pravidelná setkání pedagogických pracovníků školy,
rodičů a zástupců obce s předáváním informací a
zkušeností s realizací inkluzivní vzdělávání a vytváření
inkluz. prostředí školy

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Inkluzivní vzdělávání lze realizovat při součinnosti všech
částí školy, obce a rodičů, což vyžaduje pravidelné vzájemné
informování o jednotlivých aktivitách, předávání zkušeností
a pomoc při řešení nejrůznějších situací ze všech
zúčastněných stran.

AKTIVITA – 09.03.02
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Realizace porad

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vedení školy, pedagogové, zástupci města, rodiče

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Čtvrtletně

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Účast zainteresovaných stran na poradě

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Dubí 1
Adresa: Školní náměstí 177, Dubí 1

CÍL 09 - OPATŘENÍ 09.03 - AKTIVITA 09.03.03
CÍL - 09

Zajistit vzdělávání a podporu pedagogických
pracovníků v oblasti inkluzivního vzdělávání

Charakteristika cíle

Cílem je zajistit získávání a prohlubování znalostí
pedagogických pracovníků v oblasti inkluzivního vzdělávání
a transferu poznatků do pedagogické praxe. Naplnění tohoto
cíle považujeme za jednu z významných podmínek pro další
rozvíjení inkluzivního prostředí ve škole.

OPATŘENÍ - 09.03

Pravidelná setkání pedagogických pracovníků školy,
rodičů a zástupců obce s předáváním informací a
zkušeností s realizací inkluzivní vzdělávání a vytváření
inkluz. prostředí školy

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Inkluzivní vzdělávání lze realizovat při součinnosti všech
částí školy, obce a rodičů, což vyžaduje pravidelné vzájemné
informování o jednotlivých aktivitách, předávání zkušeností
a pomoc při řešení nejrůznějších situací ze všech
zúčastněných stran

AKTIVITA – 09.03.03
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Vyhodnocení součinnosti jednotlivých složek

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vedení školy, pedagogové, zástupci města, rodiče

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Po ukončení porady

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Závěrečná hodnotící zpráva

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

Nejsou

CÍL 10 - Posílit mechanismy prevence výskytu rizikového chování
Charakteristika cíle
Snahou školy je maximálně předcházet rizikovému chování, jako je šikana, alkoholismus, krádeže,
vandalismus, gamblerství, rasismus, a ukázat žákům dopad rizikového chování na jedince i na
společnost. V rámci školních kroužků nabídnout dětem trávení volného času vhodnou aktivitou.
Naplnění cíle rovněž přispěje k vytváření bezpečného prostředí ve škole i v jejím okolí, podpoří
rozvoj zdravého životního stylu a povede ke zmírnění případných negativních důsledků života v
sociálně vyloučeného lokalitě u části žáků.

OPATŘENÍ 10.01 - Zřízení školní linky důvěry
Charakteristika opatření
Cílem uvedeného opatření je vybudování schránek důvěry pro vhazování jak podnětů k šetření, tak
návrhů prevence rizikového chování.

OPATŘENÍ 10.02 - Školní informační kanál
Charakteristika opatření
Realizace opatření v sobě zahrnuje hned několik aktivit - založení redakční rady pro školní vysílání
a vydávání školního časopisu, dále vysílání o událostech, které buď proběhly (jejich zhodnocení),
nebo proběhnou v rámci naší školy, poskytování všeobecných informací – např. počasí, jídelníček,
sport, kultura, blahopřání k narozeninám, aj. Chceme využít možnosti působit na žáky
prostřednictvím použití kvalitního mluveného slova. V rámci realizace opatření bude rovněž
vydáván školní čtvrtletní časopis, při jehož vytváření se žáci naučí zpracovat zprávy do písemné
podoby, za použití spisovného českého jazyka.

OPATŘENÍ 10.03 - Zapojení školy do projektu 72 hodin – ruku na to!
Charakteristika opatření
Ukázat dětem, že stačí málo, aby společně dokázaly mnoho! Přesvědčit je, že jsou samy schopny
změnit věci, které se jim nelíbí. Naučit je spolupracovat a víc vnímat svět kolem sebe. Posílit vztahy
v místních komunitách a vytvořit hodnoty a zajímavé podněty pro smysluplné trávení volného času.

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 10.04 – Besedy o rizikovém chování
Charakteristika opatření
V rámci realizace opatření budou zahrnuty besedy s provozovateli nízkoprahových zařízení –
drogy, alkohol (chceme vhodnou formou ukázat dopady konzumace návykových látek, připravit
šokovou terapii – nejen slyšet (teorie), ale i vidět (praxe). Zahrneme rovněž povídání s lidmi
majícími zkušenost s užíváním návykových látek; besedy s lékaři – psychiatry o gamblerství; dále
návštěva vhodného soudního jednání a následná návštěva speciální pedagožky a vězeňské služby z
vazební věznice ve škole; beseda s probační službou – jaká je kontrola pachatelů a podpora a pomoc
obětem, zapojení komunity do řešení následků trestné činnosti.

OPATŘENÍ 10.05 – Školní psycholog
Charakteristika opatření
Cílem opatření je přijmout školního psychologa a vytvořit vhodné podmínky pro jeho práci
(zjišťování problémů jednotlivých žáků, nacházet vhodné řešení jak s žáky, tak s jejich rodiči,
poskytnout dětem pocit bezpečí a anonymity, vytvářet spolu s vedením školy, výchovným
poradcem, pedagogickým sborem, žákovskými kolektivy i jejich rodiči systematickou a
dlouhodobou prevenci negativních jevů a přispívat k pozitivnímu a zdravému klimatu školy,
potažmo jednotlivých tříd).

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 Dubí 1
Adresa: Školní náměstí 177, Dubí 1

CÍL 10 - OPATŘENÍ 10.01 - AKTIVITA 10.01.01
CÍL - 10

Posílit mechanismy prevence výskytu rizikového
chování

Charakteristika cíle

Snahou školy je maximálně předcházet rizikovému chování,
jako je šikana, alkoholismus, krádeže, vandalismus,
gamblerství, rasismus, a ukázat žákům dopad rizikového
chování na jedince i na společnost. V rámci školních
kroužků nabídnout dětem trávení volného času vhodnou
aktivitou. Naplnění cíle rovněž přispěje k vytváření
bezpečného prostředí ve škole i v jejím okolí, podpoří rozvoj
zdravého životního stylu..

OPATŘENÍ - 10.01

Zřízení školní linky důvěry

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Vybudování schránek důvěry pro vhazování jak podnětů k
šetření, tak návrhů prevence rizikového chování.

AKTIVITA – 10.01.01
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Vypracování projektu školní linka důvěry

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Školní preventisté, vybraní žáci

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Září 2015

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb
INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení
Projekt Linky důvěry

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
a výstupy aktivity

Vedení školy

Další případné poznámky:

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Dubí 1
Adresa: Školní náměstí 177, Dubí 1

CÍL 10 - OPATŘENÍ 10.01 - AKTIVITA 10.01.02
CÍL - 10

Posílit mechanismy prevence výskytu rizikového
chování

Charakteristika cíle

Snahou školy je maximálně předcházet rizikovému chování,
jako je šikana, alkoholismus, krádeže, vandalismus,
gamblerství, rasismus, a ukázat žákům dopad rizikového
chování na jedince i na společnost. V rámci školních
kroužků nabídnout dětem trávení volného času vhodnou
aktivitou. Naplnění cíle rovněž přispěje k vytváření
bezpečného prostředí ve škole i v jejím okolí, podpoří rozvoj
zdravého životního stylu..

OPATŘENÍ - 10.01

Zřízení školní linky důvěry

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Vybudování schránek důvěry pro vhazování jak podnětů k
šetření, tak návrhů prevence rizikového chování.

AKTIVITA – 10.01.02
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Zajištění materiálu na výrobu schránek, nástěnek (žáci
vyrobí schránky a nástěnky v rámci pracovního vyučování)

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Jednotliví vyučující pracovního vyučování

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Před vyhlášením školní linky důvěry

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Dřevo a vybavení dílny do 1000 Kč

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Schránky důvěry

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci Pověřený pracovník - školní preventista
a výstupy aktivity
Další případné poznámky:

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Dubí 1
Adresa: Školní náměstí 177, Dubí 1

CÍL 10 - OPATŘENÍ 10.02 - AKTIVITA 10.02.01
CÍL - 10

Posílit mechanismy prevence výskytu rizikového
chování

Charakteristika cíle

Snahou školy je maximálně předcházet rizikovému chování,
jako je šikana, alkoholismus, krádeže, vandalismus,
gamblerství, rasismus, a ukázat žákům dopad rizikového
chování na jedince i na společnost. V rámci školních kroužků
nabídnout dětem trávení volného času vhodnou aktivitou.
Naplnění cíle rovněž přispěje k vytváření bezpečného
prostředí ve škole i v jejím okolí, podpoří rozvoj zdravého
životního stylu..

OPATŘENÍ - 10.02

Školní informační kanál

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Založení redakční rady pro školní vysílání a vydávání
školního časopisu. Vysílání o událostech, které buď proběhly
(jejich zhodnocení), nebo proběhnou v rámci naší školy.
Všeobecné informace – např. počasí, jídelníček, sport,
kultura, blahopřání k narozeninám, aj. Použití kvalitního
mluveného slova.Vydávání školního čtvrtletního časopisu.
Umí zpracovat zprávy do písemné podoby, používá spisovný
český jazyk.

AKTIVITA – 10.02.01
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Vytvoření kroužku “Práce s médii”

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Pověřený pedagog

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Září 2015

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Kroužek "Práce s médii"

EVALUACE/KONTROLA Konkretizace
Vedoucí kroužku a vedení školy
osoby kontrolující realizaci a výstupy
aktivity
Další případné poznámky:

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Dubí 1
Adresa: Školní náměstí 177, Dubí 1

CÍL 10 - OPATŘENÍ 10.02 - AKTIVITA 10.02.02
CÍL - 10

Posílit mechanismy prevence výskytu rizikového
chování

Charakteristika cíle

Snahou školy je maximálně předcházet rizikovému chování,
jako je šikana, alkoholismus, krádeže, vandalismus,
gamblerství, rasismus, a ukázat žákům dopad rizikového
chování na jedince i na společnost. V rámci školních kroužků
nabídnout dětem trávení volného času vhodnou aktivitou.
Naplnění cíle rovněž přispěje k vytváření bezpečného
prostředí ve škole i v jejím okolí, podpoří rozvoj zdravého
životního stylu..

OPATŘENÍ - 10.02

Školní informační kanál

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Založení redakční rady pro školní vysílání a vydávání
školního časopisu. Vysílání o událostech, které buď proběhly
(jejich zhodnocení), nebo proběhnou v rámci naší školy.
Všeobecné informace – např. počasí, jídelníček, sport,
kultura, blahopřání k narozeninám, aj. Použití kvalitního
mluveného slova.Vydávání školního čtvrtletního časopisu.
Umí zpracovat zprávy do písemné podoby, používá spisovný
český jazyk.

AKTIVITA – 10.02.02
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Vysílání “Patnáctky” - školní televize, rozhlas

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Školní parlament + účastníci kroužku “Práce s médii”

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Každé pondělí 15 minut o velké přestávce

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Vysílání

EVALUACE/KONTROLA Konkretizace
Vedoucí kroužku a vedení školy
osoby kontrolující realizaci a výstupy
aktivity
Další případné poznámky:

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Dubí 1
Adresa: Školní náměstí 177, Dubí 1

CÍL 10 - OPATŘENÍ 10.02 - AKTIVITA 10.02.03
CÍL - 10

Posílit mechanismy prevence výskytu rizikového
chování

Charakteristika cíle

Snahou školy je maximálně předcházet rizikovému chování,
jako je šikana, alkoholismus, krádeže, vandalismus,
gamblerství, rasismus, a ukázat žákům dopad rizikového
chování na jedince i na společnost. V rámci školních kroužků
nabídnout dětem trávení volného času vhodnou aktivitou.
Naplnění cíle rovněž přispěje k vytváření bezpečného
prostředí ve škole i v jejím okolí, podpoří rozvoj zdravého
životního stylu..

OPATŘENÍ - 10.02

Školní informační kanál

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Založení redakční rady pro školní vysílání a vydávání
školního časopisu. Vysílání o událostech, které buď proběhly
(jejich zhodnocení), nebo proběhnou v rámci naší školy.
Všeobecné informace – např. počasí, jídelníček, sport,
kultura, blahopřání k narozeninám, aj. Použití kvalitního
mluveného slova.Vydávání školního čtvrtletního časopisu.
Umí zpracovat zprávy do písemné podoby, používá spisovný
český jazyk.

AKTIVITA – 10.02.03
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Vytvoření školního časopisu

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Účastníci kroužku “Práce s médii” + spolupráce se školním
parlamentem a vedením

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

V průběhu celého roku - čtvrtletní vydávání

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Papíř, tiskárna, tonery, 2000 Kč

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Vydání časopisu

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Dubí 1
Adresa: Školní náměstí 177, Dubí 1

CÍL 10 - OPATŘENÍ 10.03 - AKTIVITA 10.03.01
CÍL - 10

Posílit mechanismy prevence výskytu rizikového
chování

Charakteristika cíle

Snahou školy je maximálně předcházet rizikovému chování,
jako je šikana, alkoholismus, krádeže, vandalismus,
gamblerství, rasismus, a ukázat žákům dopad rizikového
chování na jedince i na společnost. V rámci školních
kroužků nabídnout dětem trávení volného času vhodnou
aktivitou. Naplnění cíle rovněž přispěje k vytváření
bezpečného prostředí ve škole i v jejím okolí, podpoří rozvoj
zdravého životního stylu..

OPATŘENÍ - 10.03

Zapojení školy do projektu 72 hodin – ruku na to!

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Ukázat dětem, že stačí málo, aby společně dokázaly mnoho!
Přesvědčit je, že jsou samy schopny změnit věci, které se jim
nelíbí. Naučit je spolupracovat a víc vnímat svět kolem sebe.
Posílit vztahy v místních komunitách a vytvořit hodnoty a
zajímavé podněty pro smysluplné trávení volného času.

AKTIVITA – 10.03.01
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Sepsání projektu

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Pedagogický sbor

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Září 2015

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Projekt

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Dubí 1
Adresa: Školní náměstí 177, Dubí 1

CÍL 10 - OPATŘENÍ 10.03 - AKTIVITA 10.03.02
CÍL - 10

Posílit mechanismy prevence výskytu rizikového
chování

Charakteristika cíle

Snahou školy je maximálně předcházet rizikovému chování,
jako je šikana, alkoholismus, krádeže, vandalismus,
gamblerství, rasismus, a ukázat žákům dopad rizikového
chování na jedince i na společnost. V rámci školních
kroužků nabídnout dětem trávení volného času vhodnou
aktivitou. Naplnění cíle rovněž přispěje k vytváření
bezpečného prostředí ve škole i v jejím okolí, podpoří rozvoj
zdravého životního stylu..

OPATŘENÍ - 10.03

Zapojení školy do projektu 72 hodin – ruku na to!

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Ukázat dětem, že stačí málo, aby společně dokázaly mnoho!
Přesvědčit je, že jsou samy schopny změnit věci, které se jim
nelíbí. Naučit je spolupracovat a víc vnímat svět kolem sebe.
Posílit vztahy v místních komunitách a vytvořit hodnoty a
zajímavé podněty pro smysluplné trávení volného času.

AKTIVITA – 10.03.02
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Služba potřebným – uspořádání dopoledne plného her
pro klienty v domově pro seniory v Dubí

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Pověření pedagogové

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Říjen 2015

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Účast dětí na projektu v daný den

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Dubí 1
Adresa: Školní náměstí 177, Dubí 1

CÍL 10 - OPATŘENÍ 10.03 - AKTIVITA 10.03.03
CÍL - 10

Posílit mechanismy prevence výskytu rizikového
chování

Charakteristika cíle

Snahou školy je maximálně předcházet rizikovému chování,
jako je šikana, alkoholismus, krádeže, vandalismus,
gamblerství, rasismus, a ukázat žákům dopad rizikového
chování na jedince i na společnost. V rámci školních
kroužků nabídnout dětem trávení volného času vhodnou
aktivitou. Naplnění cíle rovněž přispěje k vytváření
bezpečného prostředí ve škole i v jejím okolí, podpoří rozvoj
zdravého životního stylu..

OPATŘENÍ - 10.03

Zapojení školy do projektu 72 hodin – ruku na to!

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Ukázat dětem, že stačí málo, aby společně dokázaly mnoho!
Přesvědčit je, že jsou samy schopny změnit věci, které se jim
nelíbí. Naučit je spolupracovat a víc vnímat svět kolem sebe.
Posílit vztahy v místních komunitách a vytvořit hodnoty a
zajímavé podněty pro smysluplné trávení volného času.

AKTIVITA – 10.03.03
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Péče o přírodu – úklid v okolí školy - les, park, výsadba
nových stromů

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Pověření pedagogové

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Říjen 2015

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Účast dětí na projektu v daný den

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Dubí 1
Adresa: Školní náměstí 177, Dubí 1

CÍL 10 - OPATŘENÍ 10.03 - AKTIVITA 10.03.04
CÍL - 10

Posílit mechanismy prevence výskytu rizikového
chování

Charakteristika cíle

Snahou školy je maximálně předcházet rizikovému chování,
jako je šikana, alkoholismus, krádeže, vandalismus,
gamblerství, rasismus, a ukázat žákům dopad rizikového
chování na jedince i na společnost. V rámci školních
kroužků nabídnout dětem trávení volného času vhodnou
aktivitou. Naplnění cíle rovněž přispěje k vytváření
bezpečného prostředí ve škole i v jejím okolí, podpoří rozvoj
zdravého životního stylu..

OPATŘENÍ - 10.03

Zapojení školy do projektu 72 hodin – ruku na to!

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Ukázat dětem, že stačí málo, aby společně dokázaly mnoho!
Přesvědčit je, že jsou samy schopny změnit věci, které se jim
nelíbí. Naučit je spolupracovat a víc vnímat svět kolem sebe.
Posílit vztahy v místních komunitách a vytvořit hodnoty a
zajímavé podněty pro smysluplné trávení volného času.

AKTIVITA – 10.03.04
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Vylepšení života kolem sebe – postavení ptačích budek a
jejich umístění, oprava a úklid dětského hřiště

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Pověření pedagogové

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Říjen 2015

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Účast dětí na projektu v daný den

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Dubí 1
Adresa: Školní náměstí 177, Dubí 1

CÍL 10 - OPATŘENÍ 10.04 - AKTIVITA 10.04.01
CÍL - 10

Posílit mechanismy prevence výskytu rizikového
chování

Charakteristika cíle

Snahou školy je maximálně předcházet rizikovému chování,
jako je šikana, alkoholismus, krádeže, vandalismus,
gamblerství, rasismus, a ukázat žákům dopad rizikového
chování na jedince i na společnost. V rámci školních
kroužků nabídnout dětem trávení volného času vhodnou
aktivitou. Naplnění cíle rovněž přispěje k vytváření
bezpečného prostředí ve škole i v jejím okolí, podpoří rozvoj
zdravého životního stylu..

OPATŘENÍ - 10.04

Besedy o rizikovém chování

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Besedy s provozovateli nízkoprahových zařízení – drogy,
alkohol. Vhodnou formou ukázat dopady konzumace
návykových látek. Připravit šokovou terapii – nejen slyšet
(teorie), ale i vidět (praxe). Povídání s lidmi majícími
zkušenost s užíváním návykových látek.Besedy s lékaři –
psychiatry – gamblerství.Návštěva vhodného soudního
jednání a následná návštěva speciální pedagožky a vězeňské
služby z vazební věznice ve škole....

AKTIVITA – 10.04.01
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Vypracování plánu přednášek, besed a návštěv daných
zařízení

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Výchovný poradce spolu s metodiky prevence

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Říjen 2015

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Plán přednášek, besed

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Dubí 1
Adresa: Školní náměstí 177, Dubí 1

CÍL 10 - OPATŘENÍ 10.04 - AKTIVITA 10.04.02
CÍL - 10

Posílit mechanismy prevence výskytu rizikového
chování

Charakteristika cíle

Snahou školy je maximálně předcházet rizikovému chování,
jako je šikana, alkoholismus, krádeže, vandalismus,
gamblerství, rasismus, a ukázat žákům dopad rizikového
chování na jedince i na společnost. V rámci školních
kroužků nabídnout dětem trávení volného času vhodnou
aktivitou. Naplnění cíle rovněž přispěje k vytváření
bezpečného prostředí ve škole i v jejím okolí, podpoří
rozvoj zdravého životního stylu..

OPATŘENÍ - 10.04

Besedy o rizikovém chování

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Besedy s provozovateli nízkoprahových zařízení – drogy,
alkohol. Vhodnou formou ukázat dopady konzumace
návykových látek. Připravit šokovou terapii – nejen slyšet
(teorie), ale i vidět (praxe). Povídání s lidmi majícími
zkušenost s užíváním návykových látek.Besedy s lékaři –
psychiatry – gamblerství.Návštěva vhodného soudního
jednání a následná návštěva speciální pedagožky a vězeňské
služby z vazební věznice ve škole....

AKTIVITA – 10.04.02
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Realizace plánovaných aktivit

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Výchovný poradce spolu s metodiky prevence

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Dle vypracovaného plánu – v průběhu celého roku

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Besedy, návštěvy zařízení, zprávy o průběhu jednotl. besed
a o následném rozebrání s tříd. učiteli

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Dubí 1
Adresa: Školní náměstí 177, Dubí 1

CÍL 10 - OPATŘENÍ 10.04 - AKTIVITA 10.04.03
CÍL - 10

Posílit mechanismy prevence výskytu rizikového
chování

Charakteristika cíle

Snahou školy je maximálně předcházet rizikovému chování,
jako je šikana, alkoholismus, krádeže, vandalismus,
gamblerství, rasismus, a ukázat žákům dopad rizikového
chování na jedince i na společnost. V rámci školních
kroužků nabídnout dětem trávení volného času vhodnou
aktivitou. Naplnění cíle rovněž přispěje k vytváření
bezpečného prostředí ve škole i v jejím okolí, podpoří
rozvoj zdravého životního stylu..

OPATŘENÍ - 10.04

Besedy o rizikovém chování

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Besedy s provozovateli nízkoprahových zařízení – drogy,
alkohol. Vhodnou formou ukázat dopady konzumace
návykových látek. Připravit šokovou terapii – nejen slyšet
(teorie), ale i vidět (praxe). Povídání s lidmi majícími
zkušenost s užíváním návykových látek.Besedy s lékaři –
psychiatry – gamblerství.Návštěva vhodného soudního
jednání a následná návštěva speciální pedagožky a vězeňské
služby z vazební věznice ve škole....

AKTIVITA – 10.04.03
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Vyhodnocení realizovaných aktivit

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Výchovný poradce spolu s metodiky prevence

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Dle vypracovaného plánu a realizovaných aktivit – v
průběhu celého roku

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb
INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení
Zápis o hodnocení naplňování plánu aktivit

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Dubí 1
Adresa: Školní náměstí 177, Dubí 1

CÍL 10 - OPATŘENÍ 10.05 - AKTIVITA 10.05.01
CÍL - 10

Posílit mechanismy prevence výskytu rizikového
chování

Charakteristika cíle

Snahou školy je maximálně předcházet rizikovému chování,
jako je šikana, alkoholismus, krádeže, vandalismus,
gamblerství, rasismus, a ukázat žákům dopad rizikového
chování na jedince i na společnost. V rámci školních
kroužků nabídnout dětem trávení volného času vhodnou
aktivitou. Naplnění cíle rovněž přispěje k vytváření
bezpečného prostředí ve škole i v jejím okolí, podpoří
rozvoj zdravého životního stylu..

OPATŘENÍ - 10.05

Školní psycholog

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Přijetí školního psychologa a vytvoření vhod.podmínek pro
jeho práci (zjišťování problémů jednotlivých žáků, nacházet
vhodné řešení jak s žáky, tak s jejich rodiči, poskytnout
dětem pocit bezpečí a anonymity, vytvářet spolu s vedením
školy, výchovným poradcem,pedagog. sborem, žákovskými
kolektivy i jejich rodiči systematickou a dlouhodobou
prevenci negativ. jevů a přispívat k pozitivnímu a zdravému
klimatu školy, potažmo jednotlivých tříd)

AKTIVITA – 10.05.01
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Přijetí školního psychologa

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vedení školy

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Říjen 2015

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Přijatý psycholog s potřebnou kvalifikací

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Dubí 1
Adresa: Školní náměstí 177, Dubí 1

CÍL 10 - OPATŘENÍ 10.05 - AKTIVITA 10.05.02
CÍL - 10

Posílit mechanismy prevence výskytu rizikového
chování

Charakteristika cíle

Snahou školy je maximálně předcházet rizikovému chování,
jako je šikana, alkoholismus, krádeže, vandalismus,
gamblerství, rasismus, a ukázat žákům dopad rizikového
chování na jedince i na společnost. V rámci školních
kroužků nabídnout dětem trávení volného času vhodnou
aktivitou. Naplnění cíle rovněž přispěje k vytváření
bezpečného prostředí ve škole i v jejím okolí, podpoří
rozvoj zdravého životního stylu..

OPATŘENÍ - 10.05

Školní psycholog

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Přijetí školního psychologa a vytvoření vhod.podmínek pro
jeho práci (zjišťování problémů jednotlivých žáků, nacházet
vhodné řešení jak s žáky, tak s jejich rodiči, poskytnout
dětem pocit bezpečí a anonymity, vytvářet spolu s vedením
školy, výchovným poradcem,pedagog. sborem, žákovskými
kolektivy i jejich rodiči systematickou a dlouhodobou
prevenci negativ. jevů a přispívat k pozitivnímu a zdravému
klimatu školy, potažmo jednotlivých tříd)

AKTIVITA – 10.05.02
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Vytvoření pracovního plánu školního psychologa

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vedení školy a školní psycholog

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Říjen 2015

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Pracovní plán

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Dubí 1
Adresa: Školní náměstí 177, Dubí 1

CÍL 10 - OPATŘENÍ 10.05 - AKTIVITA 10.05.03
CÍL - 10

Posílit mechanismy prevence výskytu rizikového
chování

Charakteristika cíle

Snahou školy je maximálně předcházet rizikovému chování,
jako je šikana, alkoholismus, krádeže, vandalismus,
gamblerství, rasismus, a ukázat žákům dopad rizikového
chování na jedince i na společnost. V rámci školních
kroužků nabídnout dětem trávení volného času vhodnou
aktivitou. Naplnění cíle rovněž přispěje k vytváření
bezpečného prostředí ve škole i v jejím okolí, podpoří rozvoj
zdravého životního stylu..

OPATŘENÍ - 10.05

Školní psycholog

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Přijetí školního psychologa a vytvoření vhod.podmínek pro
jeho práci (zjišťování problémů jednotlivých žáků, nacházet
vhodné řešení jak s žáky, tak s jejich rodiči, poskytnout
dětem pocit bezpečí a anonymity, vytvářet spolu s vedením
školy, výchovným poradcem,pedagog. sborem, žákovskými
kolektivy i jejich rodiči systematickou a dlouhodobou
prevenci negativ. jevů a přispívat k pozitivnímu a zdravému
klimatu školy, potažmo jednotlivých tříd)

AKTIVITA – 10.05.03
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Individuální práce s žáky Poskytování krizové
intervence.Provádění diagnostické činnosti zaměřené na
osob. a intelekt. charakteristiky žáků, na poruchy chování a
učení, výukové obtíže, na styly učení, na školní selhávání, na
výchovné problémy. Řešení adaptačních a vztah. problémů a
poskytování poradenství v oblasti profes. orientace.

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Učitelé a školní psycholog

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

V průběhu roku dle potřeby

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Mzdové prostředky

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Počet realizovaných aktivit, záznamy o aktivitách

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
a výstupy aktivity

Vedení školy

Další případné poznámky:

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Dubí 1
Adresa: Školní náměstí 177, Dubí 1

CÍL 10 - OPATŘENÍ 10.05 - AKTIVITA 10.05.04
CÍL - 10

Posílit mechanismy prevence výskytu rizikového
chování

Charakteristika cíle

Snahou školy je maximálně předcházet rizikovému chování,
jako je šikana, alkoholismus, krádeže, vandalismus,
gamblerství, rasismus, a ukázat žákům dopad rizikového
chování na jedince i na společnost. V rámci školních
kroužků nabídnout dětem trávení volného času vhodnou
aktivitou. Naplnění cíle rovněž přispěje k vytváření
bezpečného prostředí ve škole i v jejím okolí, podpoří rozvoj
zdravého životního stylu..

OPATŘENÍ - 10.05

Školní psycholog

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Přijetí školního psychologa a vytvoření vhod.podmínek pro
jeho práci (zjišťování problémů jednotlivých žáků, nacházet
vhodné řešení jak s žáky, tak s jejich rodiči, poskytnout
dětem pocit bezpečí a anonymity, vytvářet spolu s vedením
školy, výchovným poradcem,pedagog. sborem, žákovskými
kolektivy i jejich rodiči systematickou a dlouhodobou
prevenci negativ. jevů a přispívat k pozitivnímu a zdravému
klimatu školy, potažmo jednotlivých tříd)

AKTIVITA – 10.05.04
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Práce s tříd. kolektivy. Vytváření příjem. školního
prostředí, kde se děti i učitelé budou cítit dobře a spokojeně
a kde se jim bude dařit. Mapování sociálního klimatu
jednotlivých tříd. Podporování vzájem. respektu a úcty k
jedinečnosti druhých a předcházení vzniku konfliktních
situací

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Učitelé a školní psycholog

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

V průběhu roku dle potřeby

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Mzdové prostředky

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Počet realizovaných aktivit, pozitivní klima třídy, stabilita
pedagogického sboru

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
a výstupy aktivity

Vedení školy

Další případné poznámky:

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Dubí 1
Adresa: Školní náměstí 177, Dubí 1

CÍL 10 - OPATŘENÍ 10.05 - AKTIVITA 10.05.05
CÍL - 10

Posílit mechanismy prevence výskytu rizikového
chování

Charakteristika cíle

Snahou školy je maximálně předcházet rizikovému chování,
jako je šikana, alkoholismus, krádeže, vandalismus,
gamblerství, rasismus, a ukázat žákům dopad rizikového
chování na jedince i na společnost. V rámci školních
kroužků nabídnout dětem trávení volného času vhodnou
aktivitou. Naplnění cíle rovněž přispěje k vytváření
bezpečného prostředí ve škole i v jejím okolí, podpoří
rozvoj zdravého životního stylu..

OPATŘENÍ - 10.05

Školní psycholog

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Přijetí školního psychologa a vytvoření vhod.podmínek pro
jeho práci (zjišťování problémů jednotlivých žáků, nacházet
vhodné řešení jak s žáky, tak s jejich rodiči, poskytnout
dětem pocit bezpečí a anonymity, vytvářet spolu s vedením
školy, výchovným poradcem,pedagog. sborem, žákovskými
kolektivy i jejich rodiči systematickou a dlouhodobou
prevenci negativ. jevů a přispívat k pozitivnímu a zdravému
klimatu školy, potažmo jednotlivých tříd)

AKTIVITA – 10.05.05
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Spolupráce s rodiči – nabídka a poskytování
informačních, konzultačních i poradenských aktivit
rodičovské veřejnosti.Pomoc při náhlé změně školní
výkonnosti, v chování nebo prožívání, při řešení v
komunikaci se spolužáky či dospělými

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Školní psycholog

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

V průběhu roku dle potřeby

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Mzdové prostředky

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Počet aktivit realizovaných s rodiči

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Dubí 1
Adresa: Školní náměstí 177, Dubí 1

CÍL 10 - OPATŘENÍ 10.05 - AKTIVITA 10.05.06
CÍL - 10

Posílit mechanismy prevence výskytu rizikového
chování

Charakteristika cíle

Snahou školy je maximálně předcházet rizikovému chování,
jako je šikana, alkoholismus, krádeže, vandalismus,
gamblerství, rasismus, a ukázat žákům dopad rizikového
chování na jedince i na společnost. V rámci školních
kroužků nabídnout dětem trávení volného času vhodnou
aktivitou. Naplnění cíle rovněž přispěje k vytváření
bezpečného prostředí ve škole i v jejím okolí, podpoří rozvoj
zdravého životního stylu..

OPATŘENÍ - 10.05

Školní psycholog

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Přijetí školního psychologa a vytvoření vhod.podmínek pro
jeho práci (zjišťování problémů jednotlivých žáků, nacházet
vhodné řešení jak s žáky, tak s jejich rodiči, poskytnout
dětem pocit bezpečí a anonymity, vytvářet spolu s vedením
školy, výchovným poradcem,pedagog. sborem, žákovskými
kolektivy i jejich rodiči systematickou a dlouhodobou
prevenci negativ. jevů a přispívat k pozitivnímu a zdravému
klimatu školy, potažmo jednotlivých tříd)

AKTIVITA – 10.05.06
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Práce s pedagogy. Pořádání porad pro pedagogy
zaměřených na poruchy učení, chování.
Poskytování metod. pomoci učitelům při vytváření individ.
plánů při inkluzi. Pomoc tříd. učitelům při zjišťování
aktuál.klimatu třídy a popřípadě pomoc při navrhování
vhodných postupů pro zlepšování klimatu třídy. Prevence
vzniku syndromu vyhoření u pedagogů.

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Školní psycholog

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

V průběhu roku dle potřeby

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Mzdové prostředky

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Speciálně vyškolený a informovaný pedagog

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Dubí 1
Adresa: Školní náměstí 177, Dubí 1

CÍL 10 - OPATŘENÍ 10.05 - AKTIVITA 10.05.07
CÍL - 10

Posílit mechanismy prevence výskytu rizikového
chování

Charakteristika cíle

Snahou školy je maximálně předcházet rizikovému chování,
jako je šikana, alkoholismus, krádeže, vandalismus,
gamblerství, rasismus, a ukázat žákům dopad rizikového
chování na jedince i na společnost. V rámci školních
kroužků nabídnout dětem trávení volného času vhodnou
aktivitou. Naplnění cíle rovněž přispěje k vytváření
bezpečného prostředí ve škole i v jejím okolí, podpoří
rozvoj zdravého životního stylu..

OPATŘENÍ - 10.05

Školní psycholog

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Přijetí školního psychologa a vytvoření vhod.podmínek pro
jeho práci (zjišťování problémů jednotlivých žáků, nacházet
vhodné řešení jak s žáky, tak s jejich rodiči, poskytnout
dětem pocit bezpečí a anonymity, vytvářet spolu s vedením
školy, výchovným poradcem,pedagog. sborem, žákovskými
kolektivy i jejich rodiči systematickou a dlouhodobou
prevenci negativ. jevů a přispívat k pozitivnímu a zdravému
klimatu školy, potažmo jednotlivých tříd)

AKTIVITA – 10.05.07
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Spolupráce s PPP, SPC, SVP při řešení jak
individuálních, tak i skupinových potíží žáků.
Participace na programech PPP a předávání informací
pedagogům

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Školní psycholog a vedení

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

V průběhu roku dle potřeby

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Mzdové prostředky

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Zápis o jednání se speciálním zařízením

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

Nejsou

