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CHARAKTERISTIKA ZŠ TRMICE

Základní škola v Trmicích, jejímţ zřizovatelem je město Trmice, má právní subjektivitu
a hospodaří jako příspěvková organizace. Vzdělávání ve škole probíhá podle Školního vzdělávacího
programu Základní školy Trmice s motivačním názvem „Škola pro kaţdého“, který byl
pedagogickým sborem vypracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní
vzdělávání pro všechny ročníky. Kapacita školy činí 350 ţáků; v současné době navštěvuje školu
zhruba 300 ţáků. Škola od roku 1998 nabízí přípravnou třídu, jejíţ kapacita 15 ţáků je kaţdoročně
naplněna. Docházka do přípravné třídy v budoucnu usnadňuje dětem ze sociálně znevýhodňujícího
prostředí po stránce vědomostí i návyků zvládnutí školní docházky a jejich začlenění do běţného
vzdělávacího proudu. Kromě dětí ze sociálně znevýhodňujícího prostředí se škola věnuje také
zdravotně handicapovaným dětem, dětem se specifickými poruchami učení, dětem se speciálními
vzdělávacími potřebami i mimořádně nadaným ţákům.
Pedagogický sbor je sloţen z 21 pedagogických pracovníků, 2 vychovatelek školní druţiny,
9 asistentů pedagoga – ti se věnují ţákům se sociálním znevýhodněním a se zdravotním postiţením
a 1 speciálního pedagoga – ten pečuje o včasnou pedagogickou diagnostiku dětí a ţáků
a v návaznosti na ní o vhodnou volbu vzdělávacích metod a přístupů.
Práce pedagogů ZŠ Trmice v oblasti prevence sociálně patologických jevů vychází z vize
a filozofie školy. Formou kodexu jsou stanovena pravidla chování, jednání a vzájemného souţití
všech členů školní komunity (kodex ţáka, kodex učitele, desatero školy). Při různých příleţitostech
(společné zahájení či ukončení školního roku, třídnické hodiny apod.) je tento kodex opakovaně
s ţáky probírán, vysvětlován a společně jsou hodnoceny jeho dopady a přínos pro společný ţivot
ve škole. Dále je tato oblast výchovně pedagogického působení školy obohacena o systematickou
práci třídních učitelů a ostatních pedagogů školy, jejímţ cílem je zejména včasné zachycení
sociálně patologických jevů mezi ţáky, preventivní působení v rámci třídnických hodin, vytváření
atmosféry důvěry a vedení ţáků k tomu, aby se v případě jakýchkoli problémů obrátili na kohokoli
z pedagogů školy. Do této oblasti práce patří i zařazování vzdělávacích programů na podporu
prevence sociálně patologických jevů, jako jsou vzdělávací besedy a semináře orientované
na problematiku drogové závislosti či jiných závislostí, sexuální výchovu, kriminalitu, záškoláctví,
domácí násilí apod. Důleţitým prvkem této činnosti jsou rovněţ specifické programy zařazované
podle aktuálních potřeb, např. spolupráce s Magistrátem města Ústí nad Labem – oddělením
sociální prevence; spolupráce se sociálním odborem Městského úřadu Trmice; realizace tematicky
zaměřených besed, vyuţívání konzultačních hodin kurátorů a výchovných poradců školy, určených
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pro děti i pedagogy apod. Dalším prvkem preventivní činnosti školy je spolupráce s kurátory
pro mládeţ, která v sobě zahrnuje osobní kontakt ţáků a kurátorů, realizaci tzv. případových
konferencí s pedagogy, ţáky, rodiči a kurátory, apod.
Škola ţákům kaţdoročně nabízí více neţ 20 zájmových útvarů. Tyto krouţky jsou vedeny učiteli
a umoţňují ţákům kvalitně vyuţívat svůj volný čas např. v rámci projektu „Odpolední hudební
škola“. Ţáci školy participují na veřejných vystoupeních školy, v jejichţ rámci prezentují společně
s učiteli školy své dovednosti a přispívají tak k podpoře kulturního a společenského ţivota
v Trmicích a okolních městech a obcích. Škola ţákům dále nabízí jazykové a poznávací zahraniční
kurzy, různě tematicky zaměřené výjezdní pobyty nebo sportovní turnaje a soutěţe (např. Turnaj
v malé kopané, Vánoční florbalový turnaj, Turnaj ve stolním tenisu a další). Důleţitým
komplementem vzdělávacích aktivit jsou i tzv. Projektové dny, které jsou zaměřeny na rozvoj
kooperace a vzájemné spolupráce mezi ţáky.
Ve školním roce 2014/2015 se Základní škola Trmice zapojila do následujících rozvojových
programů:
 Rozvojový program MŠMT „Financování asistentů pedagoga pro děti, ţáky a studenty
se sociálním znevýhodněním ve školách všech zřizovatelů na rok 2014
a 2015“.
 Rozvojový program MŠMT na podporu školních psychologů a školních speciálních
pedagogů ve školách a metodiků – specialistů ve školních poradenských zařízeních v roce
2015
 Projekt OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost „Dotkněte se inspirace“ (investice
do rozvoje vzdělávání; ESF, EU, MŠMT)
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ZÁKLADNÍ STRUKTURA STRATEGICKÉHO PLÁNU
CÍL 01 - Vytvářet podmínky pro budování dobrého klimatu školy a třídy

OPATŘENÍ 01.01 - Hodnocení „Trochu jinak“
AKTIVITA 01.01.01 - Stanovení podmínek pro hodnocení
AKTIVITA 01.01.02 - Informovanost všech pedagogů o kritériích hodnocení
AKTIVITA 01.01.03 - Realizace hodnocení
AKTIVITA 01.01.04 - Vyhodnocení přínosu hodnocení „Trochu jinak“
OPATŘENÍ 01.02 - Realizace třídnických hodin
AKTIVITA 01.02.01 - Stanovení podmínek pro realizaci třídnických hodin.
AKTIVITA 01.02.02 - Proškolení pedagogů k vedení třídnických hodin
AKTIVITA 01.02.03 - Realizace třídnických hodin
AKTIVITA 01.02.04 - Vyhodnocení realizace třídnických hodin a jejich
přínosu
OPATŘENÍ 01.03 - Diagnostika tříd
AKTIVITA 01.03.01 - Diagnostika tříd třídním učitelem i dalšími vyučujícími
AKTIVITA 01.03.02 - Diagnostika tříd interním či externím subjektem –
v případě potřeby
OPATŘENÍ 01.04 - Společné poznávací výjezdy
AKTIVITA 01.04.01 - Získávání finančních prostředků
AKTIVITA 01.04.02 - Zajištění vhodného objektu pro realizaci pobytu
AKTIVITA 01.04.03 - Uskutečnění výjezdu
OPATŘENÍ 01.05 - Podpora aktivit a projektů žáků a tříd s charitativním výstupem
AKTIVITA 01.05.01 - Podpořit a rozšířit jiţ existující ţákovské aktivity (párek v
rohlíku, koláče, pizza,…), u kterých výnos z prodeje
spoluţákům podpořil nějaký charitativní úmysl (adopce zvířete
v ZOO, Adopce na dálku, pomoc dětem v ohroţených zemích
světa, povodně,…)
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OPATŘENÍ 01.06 - Podpora školních soutěží a projektů (i v netradičních
disciplínách)
AKTIVITA 01.06.01 - Návrh třídních či skupinových projektů, soutěţí
a aktivit
AKTIVITA 01.06.02 - Realizace třídních či skupinových projektů, soutěţí
a aktivit
AKTIVITA 01.06.03 - Zhodnocení realizace či skupinových projektů, soutěţí
a aktivit
OPATŘENÍ 01.07 - Společné projekty žáků a učitelů
AKTIVITA 01.07.01 - Ples absolventů
AKTIVITA 01.07.02 - Memoriál Jana Broukala
AKTIVITA 01.07.03 - Barevný týden
AKTIVITA 01.07.04 - Who am I?
AKTIVITA 01.07.05 - Společné zájezdy po významných místech evropských
dějin a kultury

CÍL 02 – Zvýšit podíl zařazování metod a forem výuky podporujících inkluzní pojetí
výuky
OPATŘENÍ 02.01 - Hodnocení „Trochu jinak“
AKTIVITA 02.01.01 - Stanovení podmínek pro hodnocení
AKTIVITA 02.01.02 - Informovanost všech pedagogů o kritériích hodnocení
AKTIVITA 02.01.03 - Realizace hodnocení „Trochu jinak“
AKTIVITA 02.01.04 - Evaluace hodnocení jednotlivých učitelů s ţáky v rámci
třídnických hodin, včetně sebehodnocení ţáků
AKTIVITA 02.01.05 - Vyhodnocení přínosu hodnocení „Trochu jinak“
OPATŘENÍ 02.02 - Podpora pedagogů při zavádění nových výukových metod a
forem podporujících inkluzi
AKTIVITA 02.02.01 - Zajištění vzdělávacích seminářů a kurzů z oblasti
inkluzivního vzdělávání pro pedagogy
AKTIVITA 02.02.02 - Pořízení vhodné didaktické literatury pro učitele
a asistenty
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OPATŘENÍ 02.03 - Realizace vzájemných hospitací pedagogů
AKTIVITA 02.03.01 - Zajištění vzájemných hospitací v oblasti pouţívání
nových prvků ve výuce
OPATŘENÍ 02.04 - Zavádění prvků inkluzivních metod a forem ve škole
AKTIVITA 02.04.01 – Realizace prvků inkluzivních forem výuky pedagogy
školy
AKTIVITA 02.04.02 - Zhodnocení efektivity a kvality zavedených prvků
inkluzivního vzdělávání
OPATŘENÍ 02.05 - Podpora spolupráce učitelů a asistentů pedagoga
AKTIVITA 02.05.01 - Posilovat vědomí, ţe asistent je asistentem pedagoga,
nikoli ţáka
AKTIVITA 02.05.02 - Metodická podpora spolupráce učitelů a asistentů
pedagoga – celodenní seminář/workshop
OPATŘENÍ 02.06 – Zvýšení kompetencí asistentů pedagoga pro práci se žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami
AKTIVITA 02.06.01 - Nabídnout asistentům pedagoga finanční podporu ke studiu
speciální pedagogiky
AKTIVITA 02.06.02 - Finanční pomoc AP při realizace studia speciální
pedagogiky

CÍL 03 - Vytvářet podmínky pro školní úspěšnost každého žáka
OPATŘENÍ 03.01 - Docházková soutěž „Nepromarni ani den“
AKTIVITA 03.01.01 - Stanovení pravidel soutěţe
AKTIVITA 03.01.02 - Vyhlášení soutěţe a seznámení ţáků s pravidly
AKTIVITA 03.01.03 - Realizace soutěţe
AKTIVITA 03.01.04 - Vyhodnocení soutěţe
OPATŘENÍ 03.02 - Inkluzivně: „Tady a teď“
AKTIVITA 03.02.01 - Zjištění potřeb učitelů ohledně pomůcek
AKTIVITA 03.02.02 - Pořízení pomůcek
AKTIVITA 03.02.03 - Vyuţívání pomůcek ve vzdělávacím procesu
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OPATŘENÍ 03.03 - Individualizace výuky
AKTIVITA 03.03.01 - Pedagogická diagnostika
AKTIVITA 03.03.02 - Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti
pedagogické diagnostiky
AKTIVITA 03.03.03 - Realizace prvků individualizace ve školní praxi
OPATŘENÍ 03.04 - Pedagogická diagnostika pokroku: „Každý žák dosahuje své
hranice“
AKTIVITA 03.04.01 - Pedagogická diagnostika měření pokroku
AKTIVITA 03.04.02 - Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti
pedagogické diagnostiky při stanovování hranic měřitelnosti
pokroku: odkud-kam/start-cíl
AKTIVITA 03.04.03 - Realizace vzdělávacího procesu coby cesty a pokroku ve
školní praxi
OPATŘENÍ 03.05 - Využití IT prostředků ve výuce směrem k modelu 1:1
AKTIVITA 03.05.01 - Vyuţití notebooků/tabletů pro některé aktivity ţáků ve výuce
AKTIVITA 03.05.02 - Metodická podpora učitelů
AKTIVITA 03.05.03 - Vyhodnocení nasazení IT prostředků
AKTIVITA 03.05.04 - Vybudování profesionální bezdrátové sítě
AKTIVITA 03.05.05 - Masivní nasazení IT prostředků do výuky
OPATŘENÍ 03.06 - Rozšíření nabídky volnočasových aktivit
AKTIVITA 03.06.01 - Zjistit zájem ţáků o navštěvování konkrétního nového
zájmového útvaru
AKTIVITA 03.06.02 - Zajistit vedoucí nových zájmových útvarů
AKTIVITA 03.06.03 - Realizace nových zájmových útvarů
OPATŘENÍ 03.07 - Péče o žáky opakující ročník a žáky ohrožené školním
neúspěchem
AKTIVITA 03.07.01 - Pravidelná měsíční setkání dotyčných ţáků, třídních učitelů a
členů vedení školy (případně včetně zákonných zástupců)
AKTIVITA 03.07.02 - Intenzivní spolupráce se zákonnými zástupci dotyčných ţáků
AKTIVITA 03.07.03 - Spolupráce s OSPODem a NNO podporujícími práci s ţáky,
kteří vyţadují zvláštní pomoc
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CÍL 04 - Zlepšit úroveň a výsledky vzdělávání (se) žáků
OPATŘENÍ 04.01 - Podpora inovativních didaktických metod
AKTIVITA 04.01.01 - Zavádění prvků inovativních didaktických metod
respektujících stav vědeckého poznání v oblasti pedagogických disciplín
AKTIVITA 04.01.02 - Vyhodnocení úspěšnosti a smysluplnosti zavádění
inovativních výukových metod
AKTIVITA 04.01.03 - Realizace celodenní vzdělávací akce k tématu zavádění
inovativních didaktických metod do výuky
AKTIVITA 04.01.04 - Završení projektu Zmizelí sousedé
AKTIVITA 04.01.05 - Završení filmové části projektu „Zmizelí sousedé“ animovaný film „Klíč ţivota“
AKTIVITA 04.01.06 - Rozšíření spolupráce s Českou filharmonií a jejími
projekty – Pěvecký tábor s Idou Kelarovou u Bardejova, Romský festival v Hamrech
u Poličky a další společná vystoupení se sborem Čhavorenge a ČF
OPATŘENÍ 04.02 - Projektové dny „Boříme hranice“
AKTIVITA 04.02.01 - Příprava projektu "Boříme hranice"
AKTIVITA 04.02.02 - Realizace projektu „Boříme hranice“
AKTIVITA 04.02.03 - Zhodnocení přínosu projektu „Boříme hranice“
OPATŘENÍ 04.03 - Odborné učebny na 2. stupni školy
AKTIVITA 04.03.01 - Analýza podmínek a předpokladů k vytvoření odborných
učeben na druhém stupni
AKTIVITA 04.03.02 - Nutnost zajištění bezbariérového přístupu k moţné realizaci
odborných učeben na 2. stupni – zjištění nákladů
AKTIVITA 04.03.03 - Komunikace se zřizovatelem ohledně vybudování
bezbariérového přístupu
OPATŘENÍ 04.04 - Srovnávací testy žáků v návaznosti na aplikaci inovativních
metod a forem práce
AKTIVITA 04.04.01 - Tvorba koncepce a systému srovnávacích testů
AKTIVITA 04.04.02 - Vypracování jednotlivých testů v návaznosti na
dosaţení reálných výstupů a zamýšlených kompetencí v ŠVP
AKTIVITA 04.04.03 - Realizace testování
AKTIVITA 04.04.04 - Vyhodnocení testů
AKTIVITA 04.04.05 - Vytvoření systému testování
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OPATŘENÍ 04.05 - Rozšíření nabídky zájmových útvarů o kroužky orientované
prakticky-vzdělanostně
AKTIVITA 04.05.01 - Přírodovědně-zeměpisný krouţek
AKTIVITA 04.05.02 - Nabídka a realizace jazykových zájmových útvarů (AJ,
NJ,…)
AKTIVITA 04.05.03 - Nabídka a realizace zájmových útvarů orientovaných
na čtenářství, deklamaci, rétoriku, divadlo
AKTIVITA 04.05.04 - Mladý záchranář
OPATŘENÍ 04.06 - Celoškolní projekty podporující mezipředmětové vztahy
a praktické dovednosti žáků
AKTIVITA 04.06.01 - Abychom si věděli rady
AKTIVITA 04.06.02 - Cesta kolem světa
OPATŘENÍ 04.07 - Odpolední hudební škola
AKTIVITA 04.07.01 - Rozšíření nabídky kurzů dle zájmu ţáků
AKTIVITA 04.07.02 - Zaloţení „přípravky“ školního orchestru Trmi©kus
OPATŘENÍ 04.08 - Péče o absolventy školy
AKTIVITA 04.08.01 - Vybudovat databázi kontaktů na absolventy
AKTIVITA 04.08.02 - Oslovení absolventů s ţádostí o zpětnou vazbu o
výsledcích studia
AKTIVITA 04.08.03 - Vytvořit skupinu/y absolventů na některé ze sociálních
sítí
AKTIVITA 04.08.04 - Vytvořit prostor pro vrstevnické vyučování a setkávání
absolventů se stávajícími ţáky školy

CÍL 05 - Podpořit rozvoj logického myšlení
OPATŘENÍ 05.01 - Podpora výuky matematiky dle metody prof. Hejného (Fraus)
AKTIVITA 05.01.01 - Motivace učitelů matematiky na 1. stupni k důslednému
pouţívání učebnic Fraus
AKTIVITA 05.01.02 - Metodická podpora učitelů matematiky na 1. stupni při
vedení výuky s učebnicí Fraus
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AKTIVITA 05.01.03 - Evaluace důsledného nasazení metody a zpětná vazba
pedagogů
AKTIVITA 05.01.04 - Příprava na nasazení výuky dle metody prof. Hejného
na 2. stupni
AKTIVITA 05.01.05 - Komunikace s rodiči na téma výhod učebnic matematiky
Fraus a práce s nimi
OPATŘENÍ 05.02 - Posílení role informatického myšlení v hodinách IKT
AKTIVITA 05.02.01 - Aktualizace ŠVP v předmětu Informační a
komunikační technologie
AKTIVITA 05.02.02 - Aktualizace tematických plánů
AKTIVITA 05.02.03 - Metodická pomoc pro učitele informatiky
AKTIVITA 05.02.04 - Zapojení ţáků do informatických soutěţí a akcí na podporu
programování

CÍL 06 - Podpořit rozvoj komunikačních dovedností žáků
OPATŘENÍ 06.01 - Realizace čtenářských dílen
AKTIVITA 06.01.01 - Stanovení podmínek pro realizaci čtenářských dílen
AKTIVITA 06.01.02 - Vypracování tematických plánů čtenářských dílen
AKTIVITA 06.01.03 - Realizace čtenářských dílen
AKTIVITA 06.01.04 - Vyhodnocení přínosu realizace čtenářských dílen
OPATŘENÍ 06.02 - Realizace komunikačních koutků
AKTIVITA 06.02.01 - Stanovení podmínek pro uskutečnění komunikačních
koutků
AKTIVITA 06.02.02 - Vypracování záznamového archu pro realizaci
komunikačních koutků
AKTIVITA 06.02.03 - Realizace komunikačních koutků
AKTIVITA 06.02.04 - Vyhodnocení realizace komunikačních koutků a jejich
přínosu
OPATŘENÍ 06.03 - Projekt Mluvím, mluvíš, mluvíme
AKTIVITA 06.03.01 - Stanovení podmínek pro realizaci projektu
AKTIVITA 06.03.02 - Vypracování návrhu na obsahovou podobu projektu
AKTIVITA 06.03.03 - Realizace projektu
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AKTIVITA 06.03.03 - Vyhodnocení realizace projektu

CÍL 07 - Podpořit jazykové dovednosti žáků a učitelů v cizím jazyce
OPATŘENÍ 07.01 - Zavádění metody blended learning do vyučovacích hodin cizích
jazyků
AKTIVITA 07.01.01 - Vymezení podmínek pro zavedení blended learning metody
do výuky cizích jazyků
AKTIVITA 07.01.02 - Vypracování plánu zapojení blended learningu
v hodinách výuky cizích jazyků
AKTIVITA 07.01.03 - Realizace blended learningu v hodinách výuky
AKTIVITA 07.01.04 - Vyhodnocení průběhu realizace blended learningu
ve výuce a jeho přínosu pro zvýšení jazykových kompetencí
OPATŘENÍ 07.02 - Realizace jazykově-vzdělávacích kurzů pro žáky v zahraničí
AKTIVITA 07.02.01 - Zjištění zájmu o jazykově-vzdělávací kurz v zahraničí
ze strany ţáků a rodičů
AKTIVITA 07.02.02 - Vypracování ţádosti v rámci Výzvy 56 a její akceptace
AKTIVITA 07.02.03 - Zadání přípravy zajištění a administrace výběrového
řízení externímu dodavateli
AKTIVITA 07.02.04 - Realizace jazykově-vzdělávacího kurzu
AKTIVITA 07.02.05 - Hodnocení průběhu a přínosu jazykově-vzdělávacího
kurzu
OPATŘENÍ 07.03 - Zavádění metody CLIL do vyučovacích hodin různých
předmětů na 2. stupni
AKTIVITA 07.03.01 – Stanovení moţností a podmínek pro zavádění CLIL
metody do výuky
AKTIVITA 07.03.02 - Vypracování plánu zapojení CLIL v hodinách
AKTIVITA 07.03.03 - Realizace aktivit CLIL v hodinách
AKTIVITA 07.03.04 - Vyhodnocení průběhu realizace CLIL ve výuce a jeho
přínosu pro zvýšení jazykových kompetencí
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OPATŘENÍ 07.04 - Zvyšování jazykových kompetencí pedagogů pomocí modelu blended
learning
AKTIVITA 07.04.01 - Zjištění zájmu o kurz cizího jazyka kombinovanou
výukou blended learning ze strany pedagogů
AKTIVITA 07.04.02 - Vyhledávání nabídek kurzů cizího jazyka formou blended
learning
AKTIVITA 07.04.03 – Absolvování kurzu cizího jazyka způsobem blended
learningu
AKTIVITA 07.04.04 - Vyhodnocení průběhu absolvování kurzu cizího jazyka
v modelu blended learningu, jeho efektivity a přínosu
pro zvýšení jazykových kompetencí

CÍL 08 - Zkvalitnit komunikační strategii školy s veřejností
OPATŘENÍ 08.01 - Komunikace s rodiči
AKTIVITA 08.01.01 - „Táhnout za jeden provaz“
AKTIVITA 08.01.02 - Zlepšit informovanost rodičů o plánovaných akcích
třídy a školy – měsíční přehledy plánovaných akcí
AKTIVITA 08.01.03 - Spolupráce a účast rodičů s dětmi na akcích školy
AKTIVITA 08.01.04 - Zlepšit informovanost rodičů o důleţitých koncepčních
a praktických rozhodnutích vedení školy a získat zpětnou
vazbu
AKTIVITA 08.01.05 - Vytvořit platformu pro lepší zjišťování záměrů školy
a představ rodičů
OPATŘENÍ 08.02 - Komunikace s veřejností
AKTIVITA 08.02.01 - Vytvořit prezentaci školy na sociálních sítích
AKTIVITA 08.02.02 - Prohloubit informovanost veřejnosti o výstupech práce ţáků
a učitelů školy, které překračující hranice školy, města a
regionu (školní orchestr Trmi©kus, divadelní soubor Balanc,
školní televize Šotek, projekt Zmizelí Langweilovi,…)
OPATŘENÍ 08.03 - Vybudování komunity přátel školy z řad absolventů
AKTIVITA 08.03.01 - Oslovit bývalé absolventy školy
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AKTIVITA 08.03.02 - Setkání se zájemci z řad absolventů na téma spolupráce
se školou a vytvoření komunity přátel školy (včetně nalezení
právní formy)
AKTIVITA 08.03.03 - Setkání zájemců o účast ve sdruţení/spolku přátel
školy a vytvoření návrhu plánu činnosti sdruţení
AKTIVITA 08.03.04 - Vytvoření stanov a zaloţení sdruţení s dohodnutou
právní formou
AKTIVITA 08.03.05 - Nabídka členství ve sdruţení přátel Základní školy Trmice
dalším zájemcům z řad rodičů
OPATŘENÍ 08.04 - Komunikace s mateřskou školou
AKTIVITA 08.04.01 - Vytvořit plán vzájemných a společných aktivit
AKTIVITA 08.04.02 - Pokus o nalezení společné filozofie a praxe ZŠ a MŠ
OPATŘENÍ 08.05 - Komunikace se zřizovatelem
AKTIVITA 08.05.01 - Pravidelné návštěvy vedení školy na zasedáních Rady města
a vzájemné informování o záměrech, problémech, radostech
obou stran v záleţitostech týkajících se školy.
AKTIVITA 08.05.02 - Společné zasedání vedení školy a vedení města nad otázkami
rozpočtu a investičních akcí

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 - Vytvářet podmínky pro budování dobrého klimatu školy a třídy
Charakteristika cíle
Podpořit vnímání důležitosti školního a třídního klimatu, které má zásadní vliv na výsledky žáka,
na jeho přístup ke škole, k lidem, k sobě, k práci. Pozitivní klima třídy sehrává důležitou roli
v naplňování výchovně vzdělávacích procesu ve škole a ovlivňuje úspěšnost žáka ve školní práci.
Podstatný je při tom vztah jednotlivých učitelů k žákům i vztah žáků navzájem. Stále důležitější
místo zaujímá psychosociální diagnostika všech členů třídního kolektivu. Snaha o otevřené,
vstřícné, podpůrné a bezpečné klima je jedním ze základních atributů inkluzivního školního
prostředí.

OPATŘENÍ 01.01 - Hodnocení „Trochu jinak“
Charakteristika opatření
V rámci výchovné části projektu „Trochu jinak“ hodnotíme vklad dětí do budování třídního
a školního klimatu, jejich ochotu a nasazení navzájem si pomáhat a spolupracovat.

OPATŘENÍ 01.02 - Realizace třídnických hodin
Charakteristika opatření
Cílem opatření je vytvořit žákům během třídnických hodin prostor k dotazům ohledně hodnocení
učitelů v rámci projektu „Trochu jinak“ a především prostor k sebehodnocení. Třídnická hodina
může být místem, kde se žáci mohou vyslovit ke všemu, co se jim líbí či co je trápí – ať se to týká
života ve škole, doma či jejich osobního života. Tím se posiluje bezpečné a pozitivní klima ve třídě,
jakož i zájem o dění ve třídě, o spolužáky, o školu. Současně dochází i k rozvíjení empatie
a komunikačních dovedností. V rámci výchovné části projektu „Trochu jinak“ hodnotíme vklad dětí
do budování třídního a školního klimatu, jejich ochotu a nasazení navzájem si pomáhat
a spolupracovat.
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OPATŘENÍ 01.03 - Diagnostika tříd
Charakteristika opatření
V rámci opatření bude realizována průběžná diagnostika vztahů a rolí ve třídách s cílem předcházet
případným nežádoucím jevům. Diagnostika tříd je základem pro další práci na budování tříd jako
bezpečného, spolupracujícího a přijímajícího prostředí pro všechny děti.

OPATŘENÍ 01.04 - Společné poznávací výjezdy
Charakteristika opatření
Uskutečnění společných výjezdů vychází z pozitivní zkušenosti s realizací daného opatření,
které se již v minulosti několikrát osvědčilo, a to především v případě slučování či rozdělování tříd
a v souvislosti s přechodem žáků na 2. stupeň. Společné poznávací výjezdy mohou mít v takovém
případě charakter adaptačních pobytů.

OPATŘENÍ 01.05 - Podpora aktivit a projektů žáků a tříd s charitativním výstupem
Charakteristika opatření
Podpořit žáky a třídní kolektivy v realizaci drobných projektů a aktivit, jejichž smyslem a výstupem
je charitativní pomoc potřebným.

OPATŘENÍ 01.06 - Podpora školních soutěží a projektů (i v netradičních disciplínách)
Charakteristika opatření
Podpořit nejrůznější aktivity, projekty a soutěže iniciované zdola, při nichž se přirozeně setkávají
žáci různých ročníků a tříd, poznávají se a přátelí, a zakoušejí pocit, že patří k sobě a je jim spolu
dobře.
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OPATŘENÍ 01.07 - Společné projekty žáků a učitelů
Charakteristika opatření
Realizovat společné projekty žáků a učitelů, při nichž dochází přirozeně ke spolupráci na společném
díle a posilují se vzájemné vazby, poznání, důvěra a respekt. Což přenesené zpět do výuky
zjednodušuje a „oddramatizovává“ pro učitele výchovně-vzdělávací proces a usnadňuje
komunikaci.
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STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Trmice
Adresa: Tyršova 482, Trmice

CÍL 01 - OPATŘENÍ 01.01 - AKTIVITA 01.01.01
CÍL - 01

Vytvářet podmínky pro budování dobrého klimatu
školy a třídy

Charakteristika cíle

Podpořit vnímání důležitosti školního a třídního klimatu,
které má zásadní vliv na výsledky žáka, na jeho přístup ke
škole, k lidem, k sobě, k práci. Pozitivní klima třídy sehrává
důležitou roli v naplňování výchovně vzdělávacích procesu
ve škole a ovlivňuje úspěšnost žáka ve školní práci.
Podstatný je při tom vztah jednotlivých učitelů k žákům i
vztah žáků navzájem. Stále důležitější místo zaujímá
psychosociální diagnostika všech členů tříd. kolektivu.

OPATŘENÍ - 01.01

Hodnocení „Trochu jinak“

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

V rámci výchovné části projektu „Trochu jinak“ hodnotíme
vklad dětí do budování třídního a školního klimatu, jejich
ochotu a nasazení navzájem si pomáhat a spolupracovat.

AKTIVITA – 01.01.01
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanoveného opatření

Stanovení podmínek pro hodnocení

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Všichni pedagogové školy.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace aktivity

Září 2015.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Písemný záznam s pravidly hodnocení.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci Vedení školy, osoba pověřená vedením projektu.
a výstupy aktivity
Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Trmice
Adresa: Tyršova 482, Trmice

CÍL 01 - OPATŘENÍ 01.01 - AKTIVITA 01.01.02
CÍL - 01

Vytvářet podmínky pro budování dobrého klimatu
školy a třídy

Charakteristika cíle

Podpořit vnímání důležitosti školního a třídního klimatu,
které má zásadní vliv na výsledky žáka, na jeho přístup ke
škole, k lidem, k sobě, k práci. Pozitivní klima třídy sehrává
důležitou roli v naplňování výchovně vzdělávacích procesu
ve škole a ovlivňuje úspěšnost žáka ve školní práci.
Podstatný je při tom vztah jednotlivých učitelů k žákům i
vztah žáků navzájem. Stále důležitější místo zaujímá
psychosociální diagnostika všech členů tříd. kolektivu.

OPATŘENÍ - 01.01

Hodnocení „Trochu jinak“

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

V rámci výchovné části projektu „Trochu jinak“ hodnotíme
vklad dětí do budování třídního a školního klimatu, jejich
ochotu a nasazení navzájem si pomáhat a spolupracovat.

AKTIVITA – 01.01.02
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanoveného opatření

Informovanost všech pedagogů s kritériích hodnocení

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vedení školy, osoba pověřená vedením projektu.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace aktivity

Září 2015.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Seznam informovaných učitelů.

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

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Trmice
Adresa: Tyršova 482, Trmice

CÍL 01 - OPATŘENÍ 01.01 - AKTIVITA 01.01.03
CÍL - 01

Vytvářet podmínky pro budování dobrého klimatu
školy a třídy

Charakteristika cíle

Podpořit vnímání důležitosti školního a třídního klimatu,
které má zásadní vliv na výsledky žáka, na jeho přístup ke
škole, k lidem, k sobě, k práci. Pozitivní klima třídy sehrává
důležitou roli v naplňování výchovně vzdělávacích procesu
ve škole a ovlivňuje úspěšnost žáka ve školní práci.
Podstatný je při tom vztah jednotlivých učitelů k žákům i
vztah žáků navzájem. Stále důležitější místo zaujímá
psychosociální diagnostika všech členů třídního kolektivu.

OPATŘENÍ - 01.01

Hodnocení „Trochu jinak“

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

V rámci výchovné části projektu „Trochu jinak“ hodnotíme
vklad dětí do budování třídního a školního klimatu, jejich
ochotu a nasazení navzájem si pomáhat a spolupracovat.

AKTIVITA – 01.01.03
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanoveného opatření

Realizace hodnocení

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Všichni učitelé vyučující v 5.-9. třídách.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace aktivity

Průběžně celý školní rok 2015/2016 – jednou měsíčně.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Přístup k počítači a vyplnění elektronických dotazníků.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Elektronicky vedené tabulky s hodnocením učitelů.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci Vedení školy, osoba pověřená vedením projektu.
a výstupy aktivity
Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Trmice
Adresa: Tyršova 482, Trmice

CÍL 01 - OPATŘENÍ 01.01 - AKTIVITA 01.01.04
CÍL - 01

Vytvářet podmínky pro budování dobrého klimatu
školy a třídy

Charakteristika cíle

Podpořit vnímání důleţitosti školního a třídního klimatu,
které má zásadní vliv na výsledky ţáka, na jeho přístup ke
škole, k lidem, k sobě, k práci. Pozitivní klima třídy sehrává
důleţitou roli v naplňování výchovně vzdělávacích procesu
ve škole a ovlivňuje úspěšnost ţáka ve školní práci.
Podstatný je při tom vztah jednotlivých učitelů k ţákům i
vztah ţáků navzájem. Stále důleţitější místo zaujímá
psychosociální diagnostika všech členů třídního kolektivu.

OPATŘENÍ - 01.01

Hodnocení „Trochu jinak“

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

V rámci výchovné části projektu „Trochu jinak“ hodnotíme
vklad dětí do budování třídního a školního klimatu, jejich
ochotu a nasazení navzájem si pomáhat a spolupracovat.

AKTIVITA – 01.01.04
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanoveného opatření

Vyhodnocení přínosu hodnocení „Trochu jinak“

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Všichni vyučující a asistenti v 5.-9. třídách.
Ţáci 5.-9. tříd.
Rodiče ţáků 5.-9. tříd.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace aktivity

Červen 2016.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyţaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Elektronicky vedené tabulky s hodnocením učitelů

Šetření dotazníkovou metodou u skupin: učitelé, ţáci,
EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci rodiče.
Diskuze v pedagogickém sboru a zápis z jednání.
a výstupy aktivity
Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Trmice
Adresa: Tyršova 482, Trmice

CÍL 01 - OPATŘENÍ 01.02 - AKTIVITA 01.02.01
CÍL - 01

Vytvářet podmínky pro budování dobrého klimatu školy a
třídy

Charakteristika cíle

Podpořit vnímání důležitosti školního a třídního klimatu, které má
zásadní vliv na výsledky žáka, na jeho přístup ke škole, k lidem, k
sobě, k práci. Pozitivní klima třídy sehrává důležitou roli v naplňování
výchovně vzdělávacích procesu ve škole a ovlivňuje úspěšnost žáka ve
školní práci. Podstatný je při tom vztah jednotlivých učitelů k žákům i
vztah žáků navzájem. Stále důležitější místo zaujímá psychosociální
diagnostika všech členů třídního kolektivu.

OPATŘENÍ - 01.02

Realizace třídnických hodin

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Vytvořit žákům během třídnických hodin prostor k dotazům ohledně
hodnocení učitelů v rámci projektu „Trochu jinak“ a především prostor
k sebehodnocení. Třídnická hodina může být místem, kde se žáci
mohou vyslovit ke všemu, co se jim líbí či co je trápí – ať se to týká
života ve škole, doma či jejich osobního života. Tím se posiluje
bezpečné a pozitivní klima ve třídě, jakož i zájem o dění ve třídě, o
spolužáky, o školu. Současně dochází i k rozvíjení empatie a
komunikačních dovedností.

AKTIVITA – 01.02.01
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanoveného opatření

Stanovení podmínek pro realizaci třídnických hodin.

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vedení školy.
Všichni třídní učitelé.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace aktivity

Září 2015.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Zápis z jednání.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
a výstupy aktivity

Vedení školy.

Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Trmice
Adresa: Tyršova 482, Trmice

CÍL 01 - OPATŘENÍ 01.02 - AKTIVITA 01.02.02
CÍL - 01

Vytvářet podmínky pro budování dobrého klimatu školy a
třídy

Charakteristika cíle

Podpořit vnímání důležitosti školního a třídního klimatu, které má
zásadní vliv na výsledky žáka, na jeho přístup ke škole, k lidem, k
sobě, k práci. Pozitivní klima třídy sehrává důležitou roli v naplňování
výchovně vzdělávacích procesu ve škole a ovlivňuje úspěšnost žáka ve
školní práci. Podstatný je při tom vztah jednotlivých učitelů k žákům i
vztah žáků navzájem. Stále důležitější místo zaujímá psychosociální
diagnostika všech členů třídního kolektivu.

OPATŘENÍ - 01.02

Realizace třídnických hodin

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Vytvořit žákům během třídnických hodin prostor k dotazům ohledně
hodnocení učitelů v rámci projektu „Trochu jinak“ a především prostor
k sebehodnocení. Třídnická hodina může být místem, kde se žáci
mohou vyslovit ke všemu, co se jim líbí či co je trápí – ať se to týká
života ve škole, doma či jejich osobního života. Tím se posiluje
bezpečné a pozitivní klima ve třídě, jakož i zájem o dění ve třídě, o
spolužáky, o školu. Současně dochází i k rozvíjení empatie a
komunikačních dovedností.

AKTIVITA – 01.02.02
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanoveného opatření

Proškolení pedagogů k vedení třídnických hodin

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Ředitelka školy.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace aktivity

Přípravný týden školního roku 2015-2016.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Prezenční listina z pracovní porady.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
a výstupy aktivity

Vedení školy.

Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Trmice
Adresa: Tyršova 482, Trmice

CÍL 01 - OPATŘENÍ 01.02 - AKTIVITA 01.02.03
CÍL - 01

Vytvářet podmínky pro budování dobrého klimatu školy a
třídy

Charakteristika cíle

Podpořit vnímání důležitosti školního a třídního klimatu, které má
zásadní vliv na výsledky žáka, na jeho přístup ke škole, k lidem, k
sobě, k práci. Pozitivní klima třídy sehrává důležitou roli v naplňování
výchovně vzdělávacích procesu ve škole a ovlivňuje úspěšnost žáka ve
školní práci. Podstatný je při tom vztah jednotlivých učitelů k žákům i
vztah žáků navzájem. Stále důležitější místo zaujímá psychosociální
diagnostika všech členů třídního kolektivu.

OPATŘENÍ - 01.02

Realizace třídnických hodin

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Vytvořit žákům během třídnických hodin prostor k dotazům ohledně
hodnocení učitelů v rámci projektu „Trochu jinak“ a především prostor
k sebehodnocení. Třídnická hodina může být místem, kde se žáci
mohou vyslovit ke všemu, co se jim líbí či co je trápí – ať se to týká
života ve škole, doma či jejich osobního života. Tím se posiluje
bezpečné a pozitivní klima ve třídě, jakož i zájem o dění ve třídě, o
spolužáky, o školu. Současně dochází i k rozvíjení empatie a
komunikačních dovedností.

AKTIVITA – 01.02.03
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanoveného opatření

Realizace třídnických hodin

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Třídní učitelé.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace aktivity

V průběhu školního roku – jednou měsíčně.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Zápis v třídní knize.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
a výstupy aktivity

Vedení školy.

Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Trmice
Adresa: Tyršova 482, Trmice

CÍL 01 - OPATŘENÍ 01.02 - AKTIVITA 01.02.04
CÍL - 01

Vytvářet podmínky pro budování dobrého klimatu školy a
třídy

Charakteristika cíle

Podpořit vnímání důležitosti školního a třídního klimatu, které má
zásadní vliv na výsledky žáka, na jeho přístup ke škole, k lidem, k
sobě, k práci. Pozitivní klima třídy sehrává důležitou roli v naplňování
výchovně vzdělávacích procesu ve škole a ovlivňuje úspěšnost žáka ve
školní práci. Podstatný je při tom vztah jednotlivých učitelů k žákům i
vztah žáků navzájem. Stále důležitější místo zaujímá psychosociální
diagnostika všech členů třídního kolektivu.

OPATŘENÍ - 01.02

Realizace třídnických hodin

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Vytvořit žákům během třídnických hodin prostor k dotazům ohledně
hodnocení učitelů v rámci projektu „Trochu jinak“ a především prostor
k sebehodnocení. Třídnická hodina může být místem, kde se žáci
mohou vyslovit ke všemu, co se jim líbí či co je trápí – ať se to týká
života ve škole, doma či jejich osobního života. Tím se posiluje
bezpečné a pozitivní klima ve třídě, jakož i zájem o dění ve třídě, o
spolužáky, o školu. Současně dochází i k rozvíjení empatie a
komunikačních dovedností.

AKTIVITA – 01.02.04
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanoveného opatření

Vyhodnocení realizace třídnických hodin a jejich přínosu

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vedení školy, třídní učitelé.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace aktivity

Pololetně (leden, červen).

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Zápis z jednání pedagogické porady.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
a výstupy aktivity

Vedení školy.

Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Trmice
Adresa: Tyršova 482, Trmice

CÍL 01 - OPATŘENÍ 01.03 - AKTIVITA 01.03.01
CÍL - 01

Vytvářet podmínky pro budování dobrého klimatu
školy a třídy

Charakteristika cíle

Podpořit vnímání důležitosti školního a třídního klimatu,
které má zásadní vliv na výsledky žáka, na jeho přístup ke
škole, k lidem, k sobě, k práci. Pozitivní klima třídy sehrává
důležitou roli v naplňování výchovně vzdělávacích procesu
ve škole a ovlivňuje úspěšnost žáka ve školní práci.
Podstatný je při tom vztah jednotlivých učitelů k žákům i
vztah žáků navzájem. Stále důležitější místo zaujímá
psychosociální diagnostika všech členů třídního kolektivu.

OPATŘENÍ - 01.03

Diagnostika tříd

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Průběžná diagnostika vztahů a rolí ve třídách s cílem
předcházet nežádoucím jevům.

AKTIVITA – 01.03.01
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanoveného opatření

Diagnostika tříd třídním učitelem i dalšími vyučujícími

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Pedagogičtí pracovníci.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace aktivity

Průběžně během školního roku.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Zpracovaná vlastní diagnostika tříd.

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

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Trmice
Adresa: Tyršova 482, Trmice

CÍL 01 - OPATŘENÍ 01.03 - AKTIVITA 01.03.02
CÍL - 01

Vytvářet podmínky pro budování dobrého klimatu
školy a třídy

Charakteristika cíle

Podpořit vnímání důležitosti školního a třídního klimatu,
které má zásadní vliv na výsledky žáka, na jeho přístup ke
škole, k lidem, k sobě, k práci. Pozitivní klima třídy sehrává
důležitou roli v naplňování výchovně vzdělávacích procesu
ve škole a ovlivňuje úspěšnost žáka ve školní práci.
Podstatný je při tom vztah jednotlivých učitelů k žákům i
vztah žáků navzájem. Stále důležitější místo zaujímá
psychosociální diagnostika všech členů třídního kolektivu.

OPATŘENÍ - 01.03

Diagnostika tříd

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Průběžná diagnostika vztahů a rolí ve třídách s cílem
předcházet nežádoucím jevům

AKTIVITA – 01.03.02
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanoveného opatření

Diagnostika tříd interním či externím subjektem – v
případě potřeby

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Speciální pedagog školy se zkušenostmi se sociometrií,
vnější subjekt.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace aktivity

Dle dohody v případě nutnosti či potřeby.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Finanční prostředky na zaplacení diagnostiky z vlastních
zdrojů.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Zpracovaná diagnostika tříd a její rozbor s konkrétními
pedagogy.

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

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Trmice
Adresa: Tyršova 482, Trmice

CÍL 01 - OPATŘENÍ 01.04 - AKTIVITA 01.04.01
CÍL - 01

Vytvářet podmínky pro budování dobrého klimatu
školy a třídy

Charakteristika cíle

Podpořit vnímání důležitosti školního a třídního klimatu,
které má zásadní vliv na výsledky žáka, na jeho přístup ke
škole, k lidem, k sobě, k práci. Pozitivní klima třídy sehrává
důležitou roli v naplňování výchovně vzdělávacích procesu
ve škole a ovlivňuje úspěšnost žáka ve školní práci.
Podstatný je při tom vztah jednotlivých učitelů k žákům i
vztah žáků navzájem. Stále důležitější místo zaujímá
psychosociální diagnostika všech členů třídního kolektivu.

OPATŘENÍ - 01.04

Společné poznávací výjezdy

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Uskutečnění společných výjezdů se již v minulosti několikrát
osvědčilo především v případě slučování či rozdělování tříd –
zvláště v souvislosti s přechodem žáků na 2. stupeň.

AKTIVITA – 01.04.01
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanoveného opatření

Získávání finančních prostředků

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vedení školy, metodik prevence.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace aktivity

V případě vhodnosti či potřeby.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Sledovat výzvy Ústec.kraje, MŠMT a dal. institucí. Oslovení
rodičů s žádostí o (spolu)financování pobytu.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Podané projekty. Dopis rodičům.

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

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Trmice
Adresa: Tyršova 482, Trmice

CÍL 01 - OPATŘENÍ 01.04 - AKTIVITA 01.04.02
CÍL - 01

Vytvářet podmínky pro budování dobrého klimatu
školy a třídy

Charakteristika cíle

Podpořit vnímání důležitosti školního a třídního klimatu,
které má zásadní vliv na výsledky žáka, na jeho přístup ke
škole, k lidem, k sobě, k práci. Pozitivní klima třídy sehrává
důležitou roli v naplňování výchovně vzdělávacích procesu
ve škole a ovlivňuje úspěšnost žáka ve školní práci.
Podstatný je při tom vztah jednotlivých učitelů k žákům i
vztah žáků navzájem. Stále důležitější místo zaujímá
psychosociální diagnostika všech členů třídního kolektivu.

OPATŘENÍ - 01.04

Společné poznávací výjezdy

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Uskutečnění společných výjezdů se již v minulosti
několikrát osvědčilo především v případě slučování či
rozdělování tříd – zvláště v souvislosti s přechodem žáků na
2. stupeň.

AKTIVITA – 01.04.02
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanoveného opatření

Zajištění vhodného objektu pro realizaci pobytu

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vedení školy, třídní učitelé.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace aktivity

V případě vhodnosti či potřeby.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity v režii školy.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Potvrzení o zajištění objektu.

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

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Trmice
Adresa: Tyršova 482, Trmice

CÍL 01 - OPATŘENÍ 01.04 - AKTIVITA 01.04.03
CÍL - 01

Vytvářet podmínky pro budování dobrého klimatu
školy a třídy

Charakteristika cíle

Podpořit vnímání důležitosti školního a třídního klimatu,
které má zásadní vliv na výsledky žáka, na jeho přístup ke
škole, k lidem, k sobě, k práci. Pozitivní klima třídy sehrává
důležitou roli v naplňování výchovně vzdělávacích procesu
ve škole a ovlivňuje úspěšnost žáka ve školní práci.
Podstatný je při tom vztah jednotlivých učitelů k žákům i
vztah žáků navzájem. Stále důležitější místo zaujímá
psychosociální diagnostika všech členů třídního kolektivu.

OPATŘENÍ - 01.04

Společné poznávací výjezdy

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Uskutečnění společných výjezdů se již v minulosti několikrát
osvědčilo především v případě slučování či rozdělování tříd
– zvláště v souvislosti s přechodem žáků na 2. stupeň.

AKTIVITA – 01.04.03
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanoveného opatření

Uskutečnění výjezdu

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Třídní učitelé, asistenti pedagoga.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace aktivity

Víkendové výjezdy, či delší v případě potřeby.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Spoluúčast žáků.
Zajištění dopravy žáků.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Článek na školním webu, zhodnocení v rámci Preventivního
programu školy, fotodokumentace.

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

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Trmice
Adresa: Tyršova 482, Trmice

CÍL 01 - OPATŘENÍ 01.05 - AKTIVITA 01.05.01
CÍL - 01

Vytvářet podmínky pro budování dobrého klimatu
školy a třídy

Charakteristika cíle

Podpořit vnímání důležitosti školního a třídního klimatu,
které má zásadní vliv na výsledky žáka, na jeho přístup ke
škole, k lidem, k sobě, k práci. Pozitivní klima třídy sehrává
důležitou roli v naplňování výchovně vzdělávacích procesu
ve škole a ovlivňuje úspěšnost žáka ve školní práci.
Podstatný je při tom vztah jednotlivých učitelů k žákům i
vztah žáků navzájem. Stále důležitější místo zaujímá
psychosociální diagnostika všech členů třídního kolektivu.

OPATŘENÍ - 01.05

Podpora aktivit a projektů žáků a tříd s charitativním
výstupem

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Podpořit žáky a třídní kolektivy v realizaci drobných
projektů a aktivit, jejichž smyslem a výstupem je
charitativní pomoc potřebným.

AKTIVITA – 01.05.01
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanoveného opatření

Podpořit a rozšířit již existující žákovské aktivity (párek
v rohlíku, koláče, pizza,…), u kterých výnos z prodeje
spolužákům podpořil nějaký charitativní úmysl (adopce
zvířete v ZOO, Adopce na dálku, pomoc dětem v ohrož.
zemích světa, povodně,…)

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vedení školy, všichni pedagogové.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace aktivity

V průběhu školního roku 2015-2016 a následujících.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb
INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Realizace aktivity nevyžaduje žádné speciální náklady.
Vybraná částka na konkrétní účel.

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

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Trmice
Adresa: Tyršova 482, Trmice

CÍL 01 - OPATŘENÍ 01.06 - AKTIVITA 01.06.01
CÍL - 01

Vytvářet podmínky pro budování dobrého klimatu
školy a třídy

Charakteristika cíle

Podpořit vnímání důležitosti školního a třídního klimatu,
které má zásadní vliv na výsledky žáka, na jeho přístup ke
škole, k lidem, k sobě, k práci. Pozitivní klima třídy sehrává
důležitou roli v naplňování výchovně vzdělávacích procesu
ve škole a ovlivňuje úspěšnost žáka ve školní práci.
Podstatný je při tom vztah jednotlivých učitelů k žákům i
vztah žáků navzájem. Stále důležitější místo zaujímá
psychosociální diagnostika všech členů třídního kolektivu.

OPATŘENÍ - 01.06

Podpora školních soutěží a projektů (i v netradičních
disciplínách)

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Podpořit nejrůznější aktivity, projekty a soutěže iniciované
zdola, při nichž se přirozeně setkávají žáci různých ročníků
a tříd, poznávají se a přátelí, a zakoušejí pocit, že patří k
sobě a je jim spolu dobře.

AKTIVITA – 01.06.01
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanoveného opatření

Návrh třídních či skupinových projektů, soutěží a aktivit

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Pedagogové a žáci.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace aktivity

Září-říjen školního roku 2015-2016 a následujících.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb
INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Realizace aktivity nevyžaduje žádné speciální náklady.
Návrh plánu zamýšlených aktivit jednotlivých tříd.

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

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Trmice
Adresa: Tyršova 482, Trmice

CÍL 01 - OPATŘENÍ 01.06 - AKTIVITA 01.06.02
CÍL - 01

Vytvářet podmínky pro budování dobrého klimatu
školy a třídy

Charakteristika cíle

Podpořit vnímání důležitosti školního a třídního klimatu,
které má zásadní vliv na výsledky žáka, na jeho přístup ke
škole, k lidem, k sobě, k práci. Pozitivní klima třídy sehrává
důležitou roli v naplňování výchovně vzdělávacích procesu
ve škole a ovlivňuje úspěšnost žáka ve školní práci.
Podstatný je při tom vztah jednotlivých učitelů k žákům i
vztah žáků navzájem. Stále důležitější místo zaujímá
psychosociální diagnostika všech členů třídního kolektivu.

OPATŘENÍ - 01.06

Podpora školních soutěží a projektů (i v netradičních
disciplínách)

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Podpořit nejrůznější aktivity, projekty a soutěže iniciované
zdola, při nichž se přirozeně setkávají žáci různých ročníků
a tříd, poznávají se a přátelí, a zakoušejí pocit, že patří k
sobě a je jim spolu dobře.

AKTIVITA – 01.06.02
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanoveného opatření

Realizace třídních či skupinových projektů, soutěží a
aktivit

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Pedagogové a žáci.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace aktivity

V průběhu školního roku dle návrhu plánu aktivit.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje a priori žádné speciální
náklady - možné náklady dle požadavků třídních učitelů či
žáků.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Plán práce školy na škol. rok s přehledem tříd. projektů a
soutěží. Případné zhodnocení ve výroč. zprávě školy.

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

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Trmice
Adresa: Tyršova 482, Trmice

CÍL 01 - OPATŘENÍ 01.06 - AKTIVITA 01.06.03
CÍL - 01

Vytvářet podmínky pro budování dobrého klimatu školy a
třídy

Charakteristika cíle

Podpořit vnímání důležitosti školního a třídního klimatu, které má
zásadní vliv na výsledky žáka, na jeho přístup ke škole, k lidem, k
sobě, k práci. Pozitivní klima třídy sehrává důležitou roli v
naplňování výchovně vzdělávacích procesu ve škole a ovlivňuje
úspěšnost žáka ve školní práci. Podstatný je při tom vztah
jednotlivých učitelů k žákům i vztah žáků navzájem. Stále důležitější
místo zaujímá psychosociální diagnostika všech členů třídního
kolektivu.

OPATŘENÍ - 01.06

Podpora školních soutěží a projektů (i v netradičních
disciplínách)

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Podpořit nejrůznější aktivity, projekty a soutěže iniciované zdola, při
nichž se přirozeně setkávají žáci různých ročníků a tříd, poznávají se
a přátelí, a zakoušejí pocit, že patří k sobě a je jim spolu dobře.

AKTIVITA – 01.06.03
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanoveného opatření

Zhodnocení realizace či skupinových projektů, soutěží a aktivit

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Zapojení učitelé a žáci, vedení školy.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace aktivity

V průběhu školního roku po uskutečněných aktivitách, případně jindy
dle domluvy.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje a priori žádné speciální náklady.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Zápis ze zhodnocení akce pedagogem s žáky.
Případné zhodnocení na pedagogických poradách.

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

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Trmice
Adresa: Tyršova 482, Trmice

CÍL 01 - OPATŘENÍ 01.07 - AKTIVITA 01.07.01
CÍL - 01

Vytvářet podmínky pro budování dobrého klimatu školy a
třídy

Charakteristika cíle

Podpořit vnímání důležitosti školního a třídního klimatu, které má
zásadní vliv na výsledky žáka, na jeho přístup ke škole, k lidem, k
sobě, k práci. Pozitivní klima třídy sehrává důležitou roli v naplňování
výchovně vzdělávacích procesu ve škole a ovlivňuje úspěšnost žáka ve
školní práci. Podstatný je při tom vztah jednotlivých učitelů k žákům i
vztah žáků navzájem. Stále důležitější místo zaujímá psychosociální
diagnostika všech členů třídního kolektivu.

OPATŘENÍ - 01.07

Společné projekty žáků a učitelů

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Realizovat společné projekty žáků a učitelů, při nichž dochází
přirozeně ke spolupráci na společném díle a posilují se vzájemné
vazby, poznání, důvěra a respekt. Což přenesené zpět do výuky
zjednodušuje a oddramatizovává pro učitele výchovně-vzdělávací
proces a usnadňuje komunikaci.

AKTIVITA – 01.07.01
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanoveného opatření

Ples absolventů

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Třídní učitel učitel a žáci, vedení školy.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace aktivity

Březen každého roku.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Finanční náklady na hudbu a zvukaře - ze zdrojů školy.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Program plesu a seznam absolventů.

EVALUACE/KONTROLA Konkretizace
Vedení školy.
osoby kontrolující realizaci a výstupy
aktivity

Další případné poznámky:

Realizovat plesy absolventů školy jako společný projekt žáků a
učitelů, spojující v sobě 1) společenskou událost, vyžadující společ.
oděv a společenské chování, a 2) zapojení různých žáků v rámci
vystoupení na plese (předtančení, starost o hudbu, spolupráce při
organiz.zajištění akce – pořádek, šatna, tombola,…).

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Trmice
Adresa: Tyršova 482, Trmice

CÍL 01 - OPATŘENÍ 01.07 - AKTIVITA 01.07.02
CÍL - 01

Vytvářet podmínky pro budování dobrého klimatu školy a
třídy

Charakteristika cíle

Podpořit vnímání důležitosti školního a třídního klimatu, které má
zásadní vliv na výsledky žáka, na jeho přístup ke škole, k lidem, k
sobě, k práci. Pozitivní klima třídy sehrává důležitou roli v naplňování
výchovně vzdělávacích procesu ve škole a ovlivňuje úspěšnost žáka ve
školní práci. Podstatný je při tom vztah jednotlivých učitelů k žákům i
vztah žáků navzájem. Stále důležitější místo zaujímá psychosociální
diagnostika všech členů třídního kolektivu.

OPATŘENÍ - 01.07

Společné projekty žáků a učitelů

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Realizovat společné projekty žáků a učitelů, při nichž dochází
přirozeně ke spolupráci na společném díle a posilují se vzájemné
vazby, poznání, důvěra a respekt. Což přenesené zpět do výuky
zjednodušuje a oddramatizovává pro učitele výchovně-vzdělávací
proces a usnadňuje komunikaci.

AKTIVITA – 01.07.02
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanoveného opatření

Memoriál Jana Broukala

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Zapojené třídy a učitelé.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace aktivity

Květen/červen 2016

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje žádné náklady.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Seznam participujících.

EVALUACE/KONTROLA Konkretizace
Vedení školy.
osoby kontrolující realizaci a výstupy
aktivity

Další případné poznámky:

Memoriál Jana Broukala je sportovně-přírodovědná aktivita na počest
bývalého ředitele školy, nadšeného myslivce a ochránce přírody, při
níž žáci školy, učitelé a případně rodiče navštíví některé přírodní
dominanty v okolí, vykonají při tom něco prospěšného pro lidi, zvěř či
krajinu i zavzpomínají na originální osobu.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Trmice
Adresa: Tyršova 482, Trmice

CÍL 01 - OPATŘENÍ 01.07 - AKTIVITA 01.07.03
CÍL - 01

Vytvářet podmínky pro budování dobrého klimatu školy a
třídy

Charakteristika cíle

Podpořit vnímání důležitosti školního a třídního klimatu, které má
zásadní vliv na výsledky žáka, na jeho přístup ke škole, k lidem, k
sobě, k práci. Pozitivní klima třídy sehrává důležitou roli v naplňování
výchovně vzdělávacích procesu ve škole a ovlivňuje úspěšnost žáka ve
školní práci. Podstatný je při tom vztah jednotlivých učitelů k žákům i
vztah žáků navzájem. Stále důležitější místo zaujímá psychosociální
diagnostika všech členů třídního kolektivu.

OPATŘENÍ - 01.07

Společné projekty žáků a učitelů

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Realizovat společné projekty žáků a učitelů, při nichž dochází
přirozeně ke spolupráci na společném díle a posilují se vzájemné
vazby, poznání, důvěra a respekt. Což přenesené zpět do výuky
zjednodušuje a oddramatizovává pro učitele výchovně-vzdělávací
proces a usnadňuje komunikaci.

AKTIVITA – 01.07.03
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanoveného opatření

Barevný týden

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Žáci a pedagogové.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace aktivity

Červen 2016.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje žádné náklady.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Článek na školním webu a fotodokumentace.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
a výstupy aktivity

Vedení školy.

Další případné poznámky:

Barevný týden je jednoduchou aktivitou vzájemného (a dobrovolného)
propojení celé školy barevně sjednocujícím oblečením. Čehož si žáci
velmi pozorně všímají a hodnotí.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Trmice
Adresa: Tyršova 482, Trmice

CÍL 01 - OPATŘENÍ 01.07 - AKTIVITA 01.07.04
CÍL - 01

Vytvářet podmínky pro budování dobrého klimatu školy a
třídy

Charakteristika cíle

Podpořit vnímání důležitosti školního a třídního klimatu, které má
zásadní vliv na výsledky žáka, na jeho přístup ke škole, k lidem, k
sobě, k práci. Pozitivní klima třídy sehrává důležitou roli v naplňování
výchovně vzdělávacích procesu ve škole a ovlivňuje úspěšnost žáka ve
školní práci. Podstatný je při tom vztah jednotlivých učitelů k žákům i
vztah žáků navzájem. Stále důležitější místo zaujímá psychosociální
diagnostika všech členů třídního kolektivu.

OPATŘENÍ - 01.07

Společné projekty žáků a učitelů

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Realizovat společné projekty žáků a učitelů, při nichž dochází
přirozeně ke spolupráci na společném díle a posilují se vzájemné
vazby, poznání, důvěra a respekt. Což přenesené zpět do výuky
zjednodušuje a oddramatizovává pro učitele výchovně-vzdělávací
proces a usnadňuje komunikaci.

AKTIVITA – 01.07.04
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanoveného opatření

Who am I?

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Žáci a pedagogové.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace aktivity

Duben 2016

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb
INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Realizace aktivity nevyžaduje žádné zvláštní náklady.
Fotodokumentace.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci Vedení školy.
a výstupy aktivity

Další případné poznámky:

"Who am I?" je pro žáky i učitele oboustranně náročným projektem,
kdy si učitelé (na základě dobrovolnosti) vylosují pedagoga, kterého
budou během jednoho celého dne nejen reprezentovat (pokud možno i
fyziognomicky, oblečením, držením, gesty, mimikou a postoji), ale i
převezmou jeho úvazek, včetně dozorů a dalších singularit například v
případě role člena školního managementu.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Trmice
Adresa: Tyršova 482, Trmice

CÍL 01 - OPATŘENÍ 01.07 - AKTIVITA 01.07.05
CÍL - 01

Vytvářet podmínky pro budování dobrého klimatu
školy a třídy

Charakteristika cíle

Podpořit vnímání důležitosti školního a třídního klimatu,
které má zásadní vliv na výsledky žáka, na jeho přístup ke
škole, k lidem, k sobě, k práci. Pozitivní klima třídy sehrává
důležitou roli v naplňování výchovně vzdělávacích procesu
ve škole a ovlivňuje úspěšnost žáka ve školní práci.
Podstatný je při tom vztah jednotlivých učitelů k žákům i
vztah žáků navzájem. Stále důležitější místo zaujímá
psychosociální diagnostika všech členů třídního kolektivu.

OPATŘENÍ - 01.07

Společné projekty žáků a učitelů

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Realizovat společné projekty žáků a učitelů, při nichž
dochází přirozeně ke spolupráci na společném díle a posilují
se vzájemné vazby, poznání, důvěra a respekt. Což
přenesené zpět do výuky zjednodušuje a oddramatizovává
pro učitele výchovně-vzdělávací proces a usnadňuje
komunikaci.

AKTIVITA – 01.07.05
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanoveného opatření

Společné zájezdy po významných místech eropských
dějin a kultury

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vybraní žáci a učitelé školy.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace aktivity

Duben/květen 2016.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Náklady na cestu hradí každý sám.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Článek na webu školy a fotodokumentace.

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

Po výborné zkušenosti výjezdu žáků a učitelů do Krakova a
Osvětimi v květnu 2015 bychom rádi učinili z takovýchto
zájezdů tradici.

CÍL 02 – Zvýšit podíl zařazování metod a forem výuky podporujících inkluzní
pojetí výuky
Charakteristika cíle
V důsledku změn ve společnosti, školního prostředí a různorodosti potřeb žáků – dle principu,
že „každý žák má své vlastní potřeby“ – je potřeba reagovat na tuto skutečnost ze strany pedagogů
zejména v oblasti didaktické a psychologické práce s žáky. To znamená zavádět do výukových
hodin prvky individualizace, kooperativní výuky, skupinové práce a dalších aktivit, jejichž cílem
je zlepšit motivaci žáků, zkvalitnit jejich pochopení a upevnění učební látky, dbát na naplňování
výstupů a posunout hodnocení žáků do hodnocení jejich pokroku místo hodnocení míry
zapamatování množství naučených informací.
OPATŘENÍ 02.01 - Hodnocení „Trochu jinak“
Charakteristika opatření
V rámci vzdělávací části projektu „Trochu jinak“ hodnotíme vlastní práci, aktivitu a ochotu dětí
spolupracovat při objevování, osvojování a používaní poznatků. Hodnotíme tedy pokrok, který žák
díky svému nasazení udělal.
OPATŘENÍ 02.02 - Podpora pedagogů při zavádění nových výukových metod a forem
podporujících inkluzi
Charakteristika opatření
Cílem opatření je poskytnout pedagogům dostatek informací a podnětů pro změnu jejich přístupu k
zavádění nových, proinkluzivních forem výuky, a tím zkvalitňovat jejich práci a v důsledku i práci
celé školy v oblasti jejího inkluzívního přístupu k žákům.
OPATŘENÍ 02.03 - Realizace vzájemných hospitací pedagogů
Charakteristika opatření
Posilovat sebedůvěru pedagogů i vzájemnou důvěru v kvalitní práci druhých při nasazování
proinkluzivních forem výuky pomocí vzájemných hospitací a hospitací ze strany vedení školy.

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

OPATŘENÍ 02.04 - Zavádění prvků inkluzivních metod a forem ve výuce
Charakteristika opatření
Opatření je orientováno na zavádění prvků inkluzivní práce s žáky do výuky na podporu vlastní
aktivní práce každého žáka, přiměřeně jeho schopnostem, tempu a očekáváním, aby každý žák
dosáhl svého osobního maxima.
OPATŘENÍ 02.05 - Podpora spolupráce učitelů a asistentů pedagoga
Charakteristika opatření
Opatření je zaměřeno na jasné vymezení pojetí práce asistenta pedagoga ve třídách a při výuce
a dalších souvisejících činnostech. Asistent je pravou rukou pedagoga. Nesedí proto u jednoho žáka
a občas za něj i pracuje, ale naopak pomáhá každému a všem, aby pracovali sami (princip
subsidiarity). To vše po domluvě a naplánování denní práce s učitelem.
OPATŘENÍ 02.06 - Zvýšení kompetencí asistentů pedagoga pro práci se žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami
Charakteristika opatření
Opatření je zaměřeno na zvýšení kompetencí asistentů pedagoga pro práci se žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami, a to prostřednictvím uceleného studia speciální pedagogiky. Opatření
rovněž souvisí se snahou o výše uvedenou podporu spolupráce učitelů a asistentů pedagoga. Vysoce
kompetentní asistent pedagoga může lépe naplňovat potřeby všech dětí v rámci vyučovacího
procesu.

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 Trmice
Adresa: Tyršova 482, Trmice

CÍL 02 - OPATŘENÍ 02.01 - AKTIVITA 02.01.01
CÍL - 02

Zvýšit podíl zařazování metod a forem výuky
podporujících inkluzní pojetí výuky

Charakteristika cíle

V důsledku změn ve společnosti, školního prostředí a
různorodosti potřeb žáků – dle principu, že „každý žák má
své vlastní potřeby“ – je potřeba reagovat na tuto skutečnost
ze strany pedagogů zejména v oblasti didaktické a
psychologické práce s žáky. To znamená zavádět do
výukových hodin prvky individualizace, kooperativní
výuky, skupinové práce a dalších aktivit, jejichž cílem je
zlepšit motivaci žáků, zkvalitnit jejich pochopení a upevnění
učební látky, dbát na naplňování výstupů a posunout
hodnocení žáků do hodnocení jejich pokroku místo
hodnocení míry zapamatování množství naučených
informací.

OPATŘENÍ - 02.01

Hodnocení „Trochu jinak“

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

V rámci vzdělávací části projektu „Trochu jinak“ hodnotíme
vlastní práci, aktivitu a ochotu dětí spolupracovat při
objevování, osvojování a používaní poznatků. Hodnotíme
tedy pokrok, který žák díky svému nasazení udělal.

AKTIVITA – 02.01.01
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanoveného opatření

Stanovení podmínek pro hodnocení

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Všichni zapojení pedagogové školy

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace aktivity

Září 2015 a únor 2016.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Písemný záznam s pravidly hodnocení

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci Vedení školy, osoba pověřená vedením projektu.
a výstupy aktivity
Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Trmice
Adresa: Tyršova 482, Trmice

CÍL 02 - OPATŘENÍ 02.01 - AKTIVITA 02.01.02
CÍL - 02

Zvýšit podíl zařazování metod a forem výuky
podporujících inkluzní pojetí výuky

Charakteristika cíle

V důsledku změn ve společnosti, školního prostředí a
různorodosti potřeb žáků – dle principu, že „každý žák má
své vlastní potřeby“ – je potřeba reagovat na tuto skutečnost
ze strany pedagogů zejména v oblasti didaktické a
psychologické práce s žáky. To znamená zavádět do
výukových hodin prvky individualizace, kooperativní
výuky, skupinové práce a dalších aktivit, jejichž cílem je
zlepšit motivaci žáků, zkvalitnit jejich pochopení a
upevnění učební látky, dbát na naplňování výstupů a
posunout hodnocení žáků do hodnocení jejich pokroku
místo hodnocení míry zapamatování množství naučených
informací.

OPATŘENÍ - 02.01

Hodnocení „Trochu jinak“

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

V rámci vzdělávací části projektu „Trochu jinak“ hodnotíme
vlastní práci, aktivitu a ochotu dětí spolupracovat při
objevování, osvojování a používaní poznatků. Hodnotíme
tedy pokrok, který žák díky svému nasazení udělal.

AKTIVITA – 02.01.02
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanoveného opatření

Informovanost všech pedagogů o kritériích hodnocení

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vedení školy, osoba pověřená vedením projektu.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace aktivity

Září 2015 a únor 2016.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Seznam informovaných učitelů.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci Vedení školy, osoba pověřená vedením projektu.
a výstupy aktivity
Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Trmice
Adresa: Tyršova 482, Trmice

CÍL 02 - OPATŘENÍ 02.01 - AKTIVITA 02.01.03
CÍL - 02

Zvýšit podíl zařazování metod a forem výuky
podporujících inkluzní pojetí výuky

Charakteristika cíle

V důsledku změn ve společnosti, školního prostředí a
různorodosti potřeb žáků – dle principu, že „každý žák má
své vlastní potřeby“ – je potřeba reagovat na tuto skutečnost
ze strany pedagogů zejména v oblasti didaktické a
psychologické práce s žáky. To znamená zavádět do
výukových hodin prvky individualizace, kooperativní
výuky, skupinové práce a dalších aktivit, jejichž cílem je
zlepšit motivaci žáků, zkvalitnit jejich pochopení a upevnění
učební látky, dbát na naplňování výstupů a posunout
hodnocení žáků do hodnocení jejich pokroku místo
hodnocení míry zapamatování množství naučených
informací.

OPATŘENÍ - 02.01

Hodnocení „Trochu jinak“

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

V rámci vzdělávací části projektu „Trochu jinak“ hodnotíme
vlastní práci, aktivitu a ochotu dětí spolupracovat při
objevování, osvojování a používaní poznatků. Hodnotíme
tedy pokrok, který žák díky svému nasazení udělal.

AKTIVITA – 02.01.03
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanoveného opatření

Realizace hodnocení „Trochu jinak“

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Všichni učitelé vyučující v 5.-9. třídách.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace aktivity

Průběžně celý školní rok 2015/2016 – jednou měsíčně.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Přístup k počítači a vyplnění elektronických tabulek.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Elektronicky vedené tabulky s hodnocením učitelů.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci Vedení školy, osoba pověřená vedením projektu.
a výstupy aktivity
Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Trmice
Adresa: Tyršova 482, Trmice

CÍL 02 - OPATŘENÍ 02.01 - AKTIVITA 02.01.04
CÍL - 02

Zvýšit podíl zařazování metod a forem výuky
podporujících inkluzní pojetí výuky

Charakteristika cíle

V důsledku změn ve společnosti, školního prostředí a
různorodosti potřeb žáků – dle principu, že „každý žák má
své vlastní potřeby“ – je potřeba reagovat na tuto skutečnost
ze strany pedagogů zejména v oblasti didaktické a
psychologické práce s žáky. To znamená zavádět do
výukových hodin prvky individualizace, kooperativní výuky,
skupinové práce a dalších aktivit, jejichž cílem je zlepšit
motivaci žáků, zkvalitnit jejich pochopení a upevnění učební
látky, dbát na naplňování výstupů a posunout hodnocení
žáků do hodnocení jejich pokroku místo hodnocení míry
zapamatování množství naučených informací.

OPATŘENÍ - 02.01

Hodnocení „Trochu jinak“

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

V rámci vzdělávací části projektu „Trochu jinak“ hodnotíme
vlastní práci, aktivitu a ochotu dětí spolupracovat při
objevování, osvojování a používaní poznatků. Hodnotíme
tedy pokrok, který žák díky svému nasazení udělal.

AKTIVITA – 02.01.04
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanoveného opatření

Evaluace hodnocení jednotlivých učitelů s žáky v rámci
třídnických hodin, včetně sebehodnocení žáků

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Třídní učitelé 5.-9. tříd.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace aktivity

Průběžně celý školní rok 2015/2016 – jednou měsíčně.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Zápis o třídnické hodině v třídní knize.

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

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Trmice
Adresa: Tyršova 482, Trmice

CÍL 02 - OPATŘENÍ 02.01 - AKTIVITA 02.01.05
CÍL - 02

Zvýšit podíl zařazování metod a forem výuky
podporujících inkluzní pojetí výuky

Charakteristika cíle

V důsledku změn ve společnosti, školního prostředí a
různorodosti potřeb ţáků – dle principu, ţe „kaţdý ţák má
své vlastní potřeby“ – je potřeba reagovat na tuto skutečnost
ze strany pedagogů zejména v oblasti didaktické a
psychologické práce s ţáky. To znamená zavádět do
výukových hodin prvky individualizace, kooperativní výuky,
skupinové práce a dalších aktivit, jejichţ cílem je zlepšit
motivaci ţáků, zkvalitnit jejich pochopení a upevnění učební
látky, dbát na naplňování výstupů a posunout hodnocení
ţáků do hodnocení jejich pokroku místo hodnocení míry
zapamatování mnoţství naučených informací.

OPATŘENÍ - 02.01

Hodnocení „Trochu jinak“

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

V rámci vzdělávací části projektu „Trochu jinak“ hodnotíme
vlastní práci, aktivitu a ochotu dětí spolupracovat při
objevování, osvojování a pouţívaní poznatků. Hodnotíme
tedy pokrok, který ţák díky svému nasazení udělal.

AKTIVITA – 02.01.05
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanoveného opatření

Vyhodnocení přínosu hodnocení „Trochu jinak“

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Všichni vyučující a asistenti v 5.-9. třídách.
Ţáci 5.-9. tříd. Rodiče ţáků 5.-9. tříd.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace aktivity

Červen 2016.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyţaduje specifické zdroje či vybavení.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Šetření dotazníkovou metodou u skupin: učitelé, ţáci,
rodiče. Diskuze v pedagog. sboru a zápis z jednání.

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

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Trmice
Adresa: Tyršova 482, Trmice

CÍL 02 - OPATŘENÍ 02.02 - AKTIVITA 02.02.01
CÍL - 02

Zvýšit podíl zařazování metod a forem výuky podporujících
inkluzní pojetí výuky

Charakteristika cíle

V důsledku změn ve společnosti, školního prostředí a různorodosti
potřeb žáků – dle principu, že „každý žák má své vlastní potřeby“ – je
potřeba reagovat na tuto skutečnost ze strany pedagogů zejména v
oblasti didaktické a psychologické práce s žáky. To znamená zavádět
do výukových hodin prvky individualizace, kooperativní výuky,
skupinové práce a dalších aktivit, jejichž cílem je zlepšit motivaci
žáků, zkvalitnit jejich pochopení a upevnění učební látky, dbát na
naplňování výstupů a posunout hodnocení žáků do hodnocení jejich
pokroku místo hodnocení míry zapamatování množství naučených
informací.

OPATŘENÍ - 02.02

Podpora pedagogů při zavádění nových výukových metod a forem
podporujících inkluzi

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Poskytnout pedagogům dostatek informací a podnětů pro změnu jejich
přístupu k zavádění nových, proinkluzivních forem výuky, a tím
zkvalitňovat jejich práci a v důsledku i práci celé školy v oblasti jejího
inkluzívního přístupu k žákům.

AKTIVITA – 02.02.01
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanoveného opatření

Zajištění vzdělávacích seminářů a kurzů z oblasti inkluzivního
vzdělávání pro pedagogy

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vedení školy.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace aktivity

Průběžně během školního roku dle nabídky center dalšího vzdělávání
či vedením školy domluveného kurzu/workshopu s externím lektorem.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Finanční prostředky pro kurzovné pedagogů – z prostředků
školy.Lektorné pro externího lektora.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Osvědčení o účasti pedagogů na seminářích/ kurzech/ workshopech.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
a výstupy aktivity

Vedení školy.

Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Trmice
Adresa: Tyršova 482, Trmice

CÍL 02 - OPATŘENÍ 02.02 - AKTIVITA 02.02.02
CÍL - 02

Zvýšit podíl zařazování metod a forem výuky podporujících
inkluzní pojetí výuky

Charakteristika cíle

V důsledku změn ve společnosti, školního prostředí a různorodosti
potřeb žáků – dle principu, že „každý žák má své vlastní potřeby“ – je
potřeba reagovat na tuto skutečnost ze strany pedagogů zejména v
oblasti didaktické a psychologické práce s žáky. To znamená zavádět
do výukových hodin prvky individualizace, kooperativní výuky,
skupinové práce a dalších aktivit, jejichž cílem je zlepšit motivaci
žáků, zkvalitnit jejich pochopení a upevnění učební látky, dbát na
naplňování výstupů a posunout hodnocení žáků do hodnocení jejich
pokroku místo hodnocení míry zapamatování množství naučených
informací.

OPATŘENÍ - 02.02

Podpora pedagogů při zavádění nových výukových metod a forem,
podporujících inkluzi

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Poskytnout pedagogům dostatek informací a podnětů pro změnu jejich
přístupu k zavádění nových, proinkluzivních forem výuky, a tím
zkvalitňovat jejich práci a v důsledku i práci celé školy v oblasti jejího
inkluzívního přístupu k žákům.

AKTIVITA – 02.02.02
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanoveného opatření

Pořízení vhodné didaktické literatury pro učitele a asistenty

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vedení školy.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace aktivity

Průběžně během školního roku 2015_2016.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Nabídky nakladatelství, vzděláva. center, e- materiály ke
stažení.Finance na zakoupení literatury a tisk materiálů z prostředků
školy a grantů.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Seznam titulů do učitelské knihovničky.
Odkazy na internetové materiály pro pedagogy školy.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
a výstupy aktivity

Vedení školy.

Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Trmice
Adresa: Tyršova 482, Trmice

CÍL 02 - OPATŘENÍ 02.03 - AKTIVITA 02.03.01
CÍL - 02

Zvýšit podíl zařazování metod a forem výuky
podporujících inkluzní pojetí výuky

Charakteristika cíle

V důsledku změn ve společnosti, školního prostředí a
různorodosti potřeb žáků – dle principu, že „každý žák má
své vlastní potřeby“ – je potřeba reagovat na tuto skutečnost
ze strany pedagogů zejména v oblasti didaktické a
psychologické práce s žáky. To znamená zavádět do
výukových hodin prvky individualizace, kooperativní
výuky, skupinové práce a dalších aktivit, jejichž cílem je
zlepšit motivaci žáků, zkvalitnit jejich pochopení a upevnění
učební látky, dbát na naplňování výstupů a posunout
hodnocení žáků do hodnocení jejich pokroku místo
hodnocení míry zapamatování množství naučených
informací.

OPATŘENÍ - 02.03

Realizace vzájemných hospitací pedagogů

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Posilovat sebedůvěru pedagogů i vzájemnou důvěru v
kvalitní práci druhých při nasazování proinkluzivních forem
výuky pomocí vzájemných hospitací a hospitací ze strany
vedení školy.

AKTIVITA – 02.03.01
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanoveného opatření

Zajištění vzájemných hospitací v oblasti používání
nových prvků ve výuce

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vedení školy, pedagogové školy.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace aktivity

Průběžně během školního roku dle možností učitelů.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

K realizaci není potřeba žádných zvláštních pomůcek či
prostředků.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Zápisy o vzájemných hospitacích.

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

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Trmice
Adresa: Tyršova 482, Trmice

CÍL 02 - OPATŘENÍ 02.04 - AKTIVITA 02.04.01
CÍL - 02

Zvýšit podíl zařazování metod a forem výuky
podporujících inkluzní pojetí výuky

Charakteristika cíle

V důsledku změn ve společnosti, školního prostředí a
různorodosti potřeb žáků – dle principu, že „každý žák má své
vlastní potřeby“ – je potřeba reagovat na tuto skutečnost ze
strany pedagogů zejména v oblasti didaktické a psychologické
práce s žáky. To znamená zavádět do výukových hodin prvky
individualizace, kooperativní výuky, skupinové práce a dalších
aktivit, jejichž cílem je zlepšit motivaci žáků, zkvalitnit jejich
pochopení a upevnění učební látky, dbát na naplňování výstupů a
posunout hodnocení žáků do hodnocení jejich pokroku místo
hodnocení míry zapamatování množství naučených informací.

OPATŘENÍ - 02.04

Zavádění prvků inkluzivních metod a forem ve výuce

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Zavádět prvky inkluzivní práce s žáky do výuky na podporu
vlastní aktivní práce každého žáka, přiměřeně jeho schopnostem,
tempu a očekáváním, aby každý žák dosáhl svého osobního
maxima.

AKTIVITA – 02.04.01
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanoveného opatření

Realizace prvků inkluzivních forem výuky pedagogy školy

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Pedagogičtí pracovníci školy.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace aktivity

1. etapa: únor-červen 2016
2. etapa: září 2016-červen 2017.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb
INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Hospitační dotazníky.
Nově vytvořené záznamové archy.

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

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Trmice
Adresa: Tyršova 482, Trmice

CÍL 02 - OPATŘENÍ 02.04 - AKTIVITA 02.04.02
CÍL - 02

Zvýšit podíl zařazování metod a forem výuky podporujících
inkluzní pojetí výuky

Charakteristika cíle

V důsledku změn ve společnosti, školního prostředí a různorodosti
potřeb žáků – dle principu, že „každý žák má své vlastní potřeby“ – je
potřeba reagovat na tuto skutečnost ze strany pedagogů zejména v
oblasti didaktické a psychologické práce s žáky. To znamená zavádět
do výukových hodin prvky individualizace, kooperativní výuky,
skupinové práce a dalších aktivit, jejichž cílem je zlepšit motivaci
žáků, zkvalitnit jejich pochopení a upevnění učební látky, dbát na
naplňování výstupů a posunout hodnocení žáků do hodnocení jejich
pokroku místo hodnocení míry zapamatování množství naučených
informací.

OPATŘENÍ - 02.04

Zavádění prvků inkluzivních metod a forem ve škole

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Zavádět prvky inkluzivní práce s žáky do výuky na podporu vlastní
aktivní práce každého žáka, přiměřeně jeho schopnostem, tempu a
očekáváním, aby každý žák dosáhl svého osobního maxima.

AKTIVITA – 02.04.02
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanoveného opatření

Zhodnocení efektivity a kvality zavedených prvků inkluzivního
vzdělávání

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vedení školy, pedagogičtí pracovníci školy.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace aktivity

1. etapa: červen 2016
2. etapa: červen 2017.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Dotazníkové šetření mezi žáky a rodiči.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Výsledky dotazníkové šetření. Zápis z pedagogické porady.

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

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Trmice
Adresa: Tyršova 482, Trmice

CÍL 02 - OPATŘENÍ 02.05 - AKTIVITA 02.05.01
CÍL - 02

Zvýšit podíl zařazování metod a forem výuky
podporujících inkluzní pojetí výuky

Charakteristika cíle

V důsledku změn ve společnosti, školního prostředí a
různorodosti potřeb žáků – dle principu, že „každý žák má
své vlastní potřeby“ – je potřeba reagovat na tuto skutečnost
ze strany pedagogů zejména v oblasti didaktické a
psychologické práce s žáky. To znamená zavádět do
výukových hodin prvky individualizace, kooperativní
výuky, skupinové práce a dalších aktivit, jejichž cílem je
zlepšit motivaci žáků, zkvalitnit jejich pochopení a
upevnění učební látky, dbát na naplňování výstupů a
posunout hodnocení žáků do hodnocení jejich pokroku
místo hodnocení míry zapamatování množství naučených
informací.

OPATŘENÍ - 02.05

Podpora spolupráce učitelů a asistentů pedagoga

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Asistent je pravou rukou pedagoga. Nesedí proto u jednoho
žáka a občas za něj i pracuje, ale naopak pomáhá každému a
všem, aby pracovali sami (princip subsidiarity). To vše po
domluvě a naplánování denní práce s učitelem.

AKTIVITA – 02.05.01
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanoveného opatření

Posilovat vědomí, že asistent je asistentem pedagoga,
nikoli žáka

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Učitelé a asistenti pedagoga. Vedení školy.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace aktivity

Školní rok 2015-2016.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb
INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Realizace aktivity nevyžaduje žádné zvláštní náklady či
zdroje.
Zápisy z porad a zápisy z hospitací.

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

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Trmice
Adresa: Tyršova 482, Trmice

CÍL 02 - OPATŘENÍ 02.05 - AKTIVITA 02.05.02
CÍL - 02

Zvýšit podíl zařazování metod a forem výuky podporujících
inkluzní pojetí výuky

Charakteristika cíle

V důsledku změn ve společnosti, školního prostředí a různorodosti
potřeb žáků – dle principu, že „každý žák má své vlastní potřeby“ – je
potřeba reagovat na tuto skutečnost ze strany pedagogů zejména v
oblasti didaktické a psychologické práce s žáky. To znamená zavádět
do výukových hodin prvky individualizace, kooperativní výuky,
skupinové práce a dalších aktivit, jejichž cílem je zlepšit motivaci
žáků, zkvalitnit jejich pochopení a upevnění učební látky, dbát na
naplňování výstupů a posunout hodnocení žáků do hodnocení jejich
pokroku místo hodnocení míry zapamatování množství naučených
informací.

OPATŘENÍ - 02.05

Podpora spolupráce učitelů a asistentů pedagoga

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Asistent je pravou rukou pedagoga. Nesedí proto u jednoho žáka a
občas za něj i pracuje, ale naopak pomáhá každému a všem, aby
pracovali sami (princip subsidiarity). To vše po domluvě a
naplánování denní práce s učitelem.

AKTIVITA – 02.05.02
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanoveného opatření

Metodická podpora spolupráce učitelů a asistentů pedagoga –
celodenní seminář/workshop

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Externí lektor.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace aktivity

Únor-květen 2016.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Lektorné ze zdrojů školy.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Prezenční listina ze vzdělávací akce.

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

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Trmice
Adresa: Tyršova 482, Trmice

CÍL 02 - OPATŘENÍ 02.06 - AKTIVITA 02.06.01
CÍL - 02

Zvýšit podíl zařazování metod a forem výuky podporujících
inkluzní pojetí výuky

Charakteristika cíle

V důsledku změn ve společnosti, školního prostředí a různorodosti
potřeb žáků – dle principu, že „každý žák má své vlastní potřeby“ – je
potřeba reagovat na tuto skutečnost ze strany pedagogů zejména v
oblasti didaktické a psychologické práce s žáky. To znamená zavádět
do výukových hodin prvky individualizace, kooperativní výuky,
skupinové práce a dalších aktivit, jejichž cílem je zlepšit motivaci
žáků, zkvalitnit jejich pochopení a upevnění učební látky....

OPATŘENÍ - 02.06

Zvýšení kompetencí asistentů pedagoga pro práci se žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Opatření je zaměřeno na zvýšení kompetencí asistentů pedagoga pro
práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, a to
prostřednictvím uceleného studia speciální pedagogiky. Opatření
rovněž souvisí se snahou o výše uvedenou podporu spolupráce učitelů
a asistentů pedagoga. Vysoce kompetentní asistent pedagoga může
lépe naplňovat potřeby všech dětí v rámci vyučovacího procesu.

AKTIVITA – 02.06.01
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanoveného opatření

Nabídnout asistentům pedagoga finanční podporu ke studiu
speciální pedagogiky

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vedení školy a asistenti pedagoga.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace aktivity

Školní rok 2015-2016.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb
INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Realizace aktivity nevyžaduje žádné zvláštní náklady.
Zápis z porady asistentů a seznam zájemců.

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

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Trmice
Adresa: Tyršova 482, Trmice

CÍL 02 - OPATŘENÍ 02.06 - AKTIVITA 02.06.02
CÍL - 02

Zvýšit podíl zařazování metod a forem výuky podporujících inkluzní
pojetí výuky

Charakteristika cíle

V důsledku změn ve společnosti, školního prostředí a různorodosti potřeb žáků –
dle principu, že „každý žák má své vlastní potřeby“ – je potřeba reagovat na tuto
skutečnost ze strany pedagogů zejména v oblasti didaktické a psychologické
práce s žáky. To znamená zavádět do výukových hodin prvky individualizace,
kooperativní výuky, skupinové práce a dalších aktivit, jejichž cílem je zlepšit
motivaci žáků, zkvalitnit jejich pochopení a upevnění učební látky, dbát na
naplňování výstupů a posunout hodnocení žáků do hodnocení jejich pokroku
místo hodnocení míry zapamatování množství naučených informací.

OPATŘENÍ - 02.06

Zvýšení kompetencí asistentů pedagoga pro práci se žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Opatření je zaměřeno na zvýšení kompetencí asistentů pedagoga pro práci se
žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, a to prostřednictvím uceleného
studia speciální pedagogiky. Opatření rovněž souvisí se snahou o výše uvedenou
podporu spolupráce učitelů a asistentů pedagoga. Vysoce kompetentní asistent
pedagoga může lépe naplňovat potřeby všech dětí v rámci vyučovacího procesu.

AKTIVITA – 02.06.02
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanoveného opatření

Finanční pomoc AP při realizace studia speciální pedagogiky

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vedení školy a asistenti pedagoga.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace aktivity

Školní rok 2015-2016.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Ze zdrojů pro další vzdělávání pedagogů nabídnout asistentům pedagoga
spoluúčast školy při zvyšování kvalifikace a kompetencí k práci s žáky
SPU/SVP.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Doklad o studiu.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
a výstupy aktivity

Vedení školy.

Další případné poznámky:

Nejsou.

CÍL 03 - Vytvářet podmínky pro školní úspěšnost každého žáka
Charakteristika cíle
Inkluzivní pojetí vzdělávání hodnotí v současnosti odborné kruhy jako nejvýhodnější
a nejefektivnější pro rozvoj každého žáka a jeho školní úspěšnosti. A v důsledku i pro sociální
stabilitu a ekonomický rozvoj společnosti. Pomocí několika aktivit a metod práce chceme podpořit
utváření optimálních podmínek pro vzdělávání každého žáka.

OPATŘENÍ 03.01 - Docházková soutěž „Nepromarni ani den“
Charakteristika opatření
Základem úspěšné školní práce je docházka do školy a naplňování aktivit v rámci pedagogického
procesu. Chceme proto uspořádat soutěž tříd (zvlášť oba stupně) a jednotlivců. Vítězná třída obdrží
finanční částku na třídní projekty. Vítězný jednotlivec získá tablet. Minimalizací absence získá
každý člen školní komunity.

OPATŘENÍ 03.02 - Inkluzivně: „Tady a teď“
Charakteristika opatření
Jednou z podmínek inkluzivního vzdělávání je skutečnost, že učitel opouští nutkavou ideu různých
očekávání a předpokladů. Místo toho, aby ztrácel čas káráním žáků (chybějící pomůcky či domácí
úkoly, atd.), rozdá pomůcky a začíná s žáky pracovat – tady a teď, s tím, kdo je přítomen. Tím
zároveň vytváří podmínky pro vlastní aktivitu žáka, který není předem demotivován peskováním,
ani limitován absencí pomůcek.

OPATŘENÍ 03.03 – Individualizace výuky
Charakteristika opatření
Většina pedagogů je poměrně dobře připravena a tedy i přirozeně orientována na práci s dětmi
náležejícími k hlavnímu vzdělávacímu proudu. Při tom ale nejsou saturovány ani potřeby nadaných,
ani těch, kteří potřebují zvláštní péči. Individualizací otvíráme dveře inkluzi, tedy vzdělávání
odpovídající potřebám každého žáka, s jeho vlastními dispozicemi a potřebami, tempem práce atd.

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 03.04 - Pedagogická diagnostika pokroku: „Každý žák dosahuje své hranice“
Charakteristika opatření
Vzdělávání by mělo být „šité na míru“ jednotlivým žákům. Jako učitelé jsme zvyklí na „konfekci“,
tedy práci s hlavním proudem. Zohledňujeme přitom primárně „učivo“ (=osnovy), hodnotíme míru
zvládnutí „výstupů“, nehledíme tolik na kompetence. Žáka pak hodnotíme podle obvyklé normy
osvojených znalostí, nikoli podle toho, jak znalosti a dovednosti využívá. Ještě méně jsou zpravidla
respektovány psychosociální předpoklady jeho školní úspěšnosti. Opatření je orientované
na hodnocení pokroku žáků jako důležitého prvku individualizace výuky a motivace žáků.

OPATŘENÍ 03.05 - Využití IT prostředků ve výuce směrem k modelu 1:1
Charakteristika opatření
Jedním z benefitů nasazení IT prostředků do výuky v podobě modelu 1:1 je posílení
individualizace, kdy tempo práce, volbu zdrojů a úkolů, práci s chybou atd. určuje sám žák. Jedná
se o princip počítačových her – hrdinou je žák, nikoli učitel; žák volí tempo, náročnost a prostředky
k dosažení cíle; postupuje po jednotlivých úrovních; do nich postupuje splněním úkolů a nápravou
chyb. Tím se podporuje algoritmické myšlení a strategické plánování, které řeší žák, nikoli učitel.

OPATŘENÍ 03.06 - Rozšíření nabídky volnočasových aktivit
Charakteristika opatření
V rámci realizace opatření chceme rozšířit již bohatou nabídku nejrůznějších zájmových útvarů
o další – dle zájmu žáků. Přizvat k zajištění kroužků také absolventy či rodiče. Smyslem rozšíření
je pomoci žákům, aby dostali co nejvíc podnětů k tomu, aby mohli poznat a rozvíjet své schopnosti
a dovednosti, a tak zakusili uznání a úspěch.

OPATŘENÍ 03.07 - Péče o žáky opakující ročník a žáky ohrožené školním neúspěchem
Charakteristika opatření
Opatření směřuje ke zvýšení péče o žáky, kteří opakují ročník a žáky s výraznými překážkami
v zapojení a učení, výraznější absencí, negativním vlivem prostředí apod., ohrožené školním
neúspěchem či předčasným ukončením vzdělávání. Cílem je, aby díky včasné intervenci
a soustavné podpoře a motivaci neztratili zájem a nerezignovali na své vzdělávání.

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 Trmice
Adresa: Tyršova 482, Trmice

CÍL 03 - OPATŘENÍ 03.01 - AKTIVITA 03.01.01
CÍL - 03

Vytvářet podmínky pro školní úspěšnost každého
žáka

Charakteristika cíle

Inkluzivní pojetí vzdělávání hodnotí v současnosti odborné
kruhy jako nejvýhodnější a nejefektivnější pro rozvoj
každého žáka a jeho školní úspěšnosti. A v důsledku i pro
sociální stabilitu a ekonomický rozvoj společnosti. Pomocí
několika aktivit a metod práce chceme podpořit utváření
optimálních podmínek pro vzdělávání každého žáka.

OPATŘENÍ - 03.01

Docházková soutěž „Nepromarni ani den“

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Základem úspěšné školní práce je docházka do školy a
naplňování aktivit v rámci pedagogického procesu. Chceme
proto uspořádat soutěž tříd (zvlášť oba stupně) a jednotlivců.
Vítězná třída obdrží finanční částku na třídní projekty.
Vítězný jednotlivec získá tablet. Minimalizací absence získá
každý člen školní komunity.

AKTIVITA – 03.01.01
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanoveného opatření

Stanovení pravidel soutěže

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Všichni pedagogičtí pracovníci školy.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace aktivity

Přípravný týden – konec srpna 2015.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Písemný seznam odsouhlasených pravidel.

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

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Trmice
Adresa: Tyršova 482, Trmice

CÍL 03 - OPATŘENÍ 03.01 - AKTIVITA 03.01.02
CÍL - 03

Vytvářet podmínky pro školní úspěšnost každého
žáka

Charakteristika cíle

Inkluzivní pojetí vzdělávání hodnotí v současnosti odborné
kruhy jako nejvýhodnější a nejefektivnější pro rozvoj
každého žáka a jeho školní úspěšnosti. A v důsledku i pro
sociální stabilitu a ekonomický rozvoj společnosti. Pomocí
několika aktivit a metod práce chceme podpořit utváření
optimálních podmínek pro vzdělávání každého žáka.

OPATŘENÍ - 03.01

Docházková soutěž „Nepromarni ani den“

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Základem úspěšné školní práce je docházka do školy a
naplňování aktivit v rámci pedagogického procesu. Chceme
proto uspořádat soutěž tříd (zvlášť oba stupně) a jednotlivců.
Vítězná třída obdrží finanční částku na třídní projekty.
Vítězný jednotlivec získá tablet. Minimalizací absence získá
každý člen školní komunity.

AKTIVITA – 03.01.02
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanoveného opatření

Vyhlášení soutěže a seznámení žáků s pravidly

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Ředitelka školy.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace aktivity

Společné zahájení školního roku 2.9.2015 a následné
třídnické hodiny v prvním týdnu září 2015.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Každá třída obdrží výtisk vyhlášení soutěže a jejích pravidel.

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

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Trmice
Adresa: Tyršova 482, Trmice

CÍL 03 - OPATŘENÍ 03.01 - AKTIVITA 03.01.03
CÍL - 03

Vytvářet podmínky pro školní úspěšnost každého
žáka

Charakteristika cíle

Inkluzivní pojetí vzdělávání hodnotí v současnosti odborné
kruhy jako nejvýhodnější a nejefektivnější pro rozvoj
každého žáka a jeho školní úspěšnosti. A v důsledku i pro
sociální stabilitu a ekonomický rozvoj společnosti. Pomocí
několika aktivit a metod práce chceme podpořit utváření
optimálních podmínek pro vzdělávání každého žáka.

OPATŘENÍ - 03.01

Docházková soutěž „Nepromarni ani den“

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Základem úspěšné školní práce je docházka do školy a
naplňování aktivit v rámci pedagogického procesu. Chcceme
proto uspořádat soutěž tříd (zvlášť oba stupně) a jednotlivců.
Vítězná třída obdrží finanční částku na třídní projekty.
Vítězný jednotlivec získá tablet. Minimalizací absence získá
každý člen školní komunity.

AKTIVITA – 03.01.03
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanoveného opatření

Realizace soutěže

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vedení školy, třídní učitelé.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace aktivity

Průběžně ve školním roce 2015-2016.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace nevyžaduje zvláštní náklady.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Statistické výkazy zameškaných hodin žáků a tříd.

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

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Trmice
Adresa: Tyršova 482, Trmice

CÍL 03 - OPATŘENÍ 03.01 - AKTIVITA 03.01.04
CÍL - 03

Vytvářet podmínky pro školní úspěšnost každého
žáka

Charakteristika cíle

Inkluzivní pojetí vzdělávání hodnotí v současnosti odborné
kruhy jako nejvýhodnější a nejefektivnější pro rozvoj
každého žáka a jeho školní úspěšnosti. A v důsledku i pro
sociální stabilitu a ekonomický rozvoj společnosti. Pomocí
několika aktivit a metod práce chceme podpořit utváření
optimálních podmínek pro vzdělávání každého žáka.

OPATŘENÍ - 03.01

Docházková soutěž „Nepromarni ani den“

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Základem úspěšné školní práce je docházka do školy a
naplňování aktivit v rámci pedagogického procesu. Chceme
proto uspořádat soutěž tříd (zvlášť oba stupně) a jednotlivců.
Vítězná třída obdrží finanční částku na třídní projekty.
Vítězný jednotlivec získá tablet. Minimalizací absence získá
každý člen školní komunity.

AKTIVITA – 03.01.04
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanoveného opatření

Vyhodnocení soutěže

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vedení školy, třídní učitelé.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace aktivity

Hodnocení tříd na konci 1. (leden 2016) a 2. pol. (červen
2016). Hodnocení jednotlivců na konci roku (červen 2016).

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Finanční odměny a tablet ze zdrojů školy/sponzorů.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Diplom pro vítězné třídy a jednotlivce.
Doklad nákupu tabletu. Doklad o předání finanční částky.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
a výstupy aktivity

Vedení školy.

Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Trmice
Adresa: Tyršova 482, Trmice

CÍL 03 - OPATŘENÍ 03.02 - AKTIVITA 03.02.01
CÍL - 03

Vytvářet podmínky pro školní úspěšnost každého
žáka

Charakteristika cíle

Inkluzivní pojetí vzdělávání hodnotí v současnosti odborné
kruhy jako nejvýhodnější a nejefektivnější pro rozvoj
každého žáka a jeho školní úspěšnosti. A v důsledku i pro
sociální stabilitu a ekonomický rozvoj společnosti. Pomocí
několika aktivit a metod práce chceme podpořit utváření
optimálních podmínek pro vzdělávání každého žáka.

OPATŘENÍ - 03.02

Inkluzivně: „Tady a teď“

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Jednou z podmínek inkluzivního vzdělávání je skutečnost, že
učitel opouští nutkavou ideu různých očekávání a
předpokladů. Místo toho, aby ztrácel čas káráním žáků
(chybějící pomůcky či domácí úkoly, atd.), rozdá pomůcky a
začíná s žáky pracovat – tady a teď, s tím, kdo je přítomen.
Tím zároveň vytváří podmínky pro vlastní aktivitu žáka,
který není předem demotivován peskováním, ani limitován
absencí pomůcek.

AKTIVITA – 03.02.01
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanoveného opatření

Zjištění potřeb učitelů ohledně pomůcek

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vedení školy.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace aktivity

Září 2015.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje žádné náklady.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Seznam potřebných pomůcek od učitelů.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
a výstupy aktivity

Vedení školy.

Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Trmice
Adresa: Tyršova 482, Trmice

CÍL 03 - OPATŘENÍ 03.02 - AKTIVITA 03.02.02
CÍL - 03

Vytvářet podmínky pro školní úspěšnost každého
žáka

Charakteristika cíle

Inkluzivní pojetí vzdělávání hodnotí v současnosti odborné
kruhy jako nejvýhodnější a nejefektivnější pro rozvoj
každého žáka a jeho školní úspěšnosti. A v důsledku i pro
sociální stabilitu a ekonomický rozvoj společnosti. Pomocí
několika aktivit a metod práce chceme podpořit utváření
optimálních podmínek pro vzdělávání každého žáka.

OPATŘENÍ - 03.02

Inkluzivně: „Tady a teď“

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Jednou z podmínek inkluzivního vzdělávání je skutečnost, že
učitel opouští nutkavou ideu různých očekávání a
předpokladů. Místo toho, aby ztrácel čas káráním žáků
(chybějící pomůcky či domácí úkoly, atd.), rozdá pomůcky a
začíná s žáky pracovat – tady a teď, s tím, kdo je přítomen.
Tím zároveň vytváří podmínky pro vlastní aktivitu žáka,
který není předem demotivován peskováním, ani limitován
absencí pomůcek.

AKTIVITA – 03.02.02
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanoveného opatření

Pořízení pomůcek

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vedení školy.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace aktivity

Září 2015.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Využití režimu "škola jako zvláštní příjemce dávek
SPP".Další náklady na pomůcky ze zdrojů školy.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Faktura/daňový doklad.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
a výstupy aktivity

Vedení školy.

Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Trmice
Adresa: Tyršova 482, Trmice

CÍL 03 - OPATŘENÍ 03.02 - AKTIVITA 03.02.03
CÍL - 03

Vytvářet podmínky pro školní úspěšnost každého
žáka

Charakteristika cíle

Inkluzivní pojetí vzdělávání hodnotí v současnosti odborné
kruhy jako nejvýhodnější a nejefektivnější pro rozvoj
každého žáka a jeho školní úspěšnosti. A v důsledku i pro
sociální stabilitu a ekonomický rozvoj společnosti. Pomocí
několika aktivit a metod práce chceme podpořit utváření
optimálních podmínek pro vzdělávání každého žáka.

OPATŘENÍ - 03.02

Inkluzivně: „Tady a teď“

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Jednou z podmínek inkluzivního vzdělávání je skutečnost,
že učitel opouští nutkavou ideu různých očekávání a
předpokladů. Místo toho, aby ztrácel čas káráním žáků
(chybějící pomůcky či domácí úkoly, atd.), rozdá pomůcky a
začíná s žáky pracovat – tady a teď, s tím, kdo je přítomen.
Tím zároveň vytváří podmínky pro vlastní aktivitu žáka,
který není předem demotivován peskováním, ani limitován
absencí pomůcek.

AKTIVITA – 03.02.03
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanoveného opatření

Využívání pomůcek ve vzdělávacím procesu

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Pedagogové školy.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace aktivity

V průběhu školního roku.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace nevyžaduje zvláštní náklady.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Záznam hospitačního hodnocení..

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

Toto opatření by nemělo vst k pohodlnosti a lhostejnosti
žáka, neboť nějakou výchovnou protihodnotou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Trmice
Adresa: Tyršova 482, Trmice

CÍL 03 - OPATŘENÍ 03.03 - AKTIVITA 03.03.01
CÍL - 03

Vytvářet podmínky pro školní úspěšnost každého
žáka

Charakteristika cíle

Inkluzivní pojetí vzdělávání hodnotí v současnosti odborné
kruhy jako nejvýhodnější a nejefektivnější pro rozvoj
každého žáka a jeho školní úspěšnosti. A v důsledku i pro
sociální stabilitu a ekonomický rozvoj společnosti. Pomocí
několika aktivit a metod práce chceme podpořit utváření
optimálních podmínek pro vzdělávání každého žáka.

OPATŘENÍ - 03.03

Individualizace výuky

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Šít vzdělání „na míru“. Jako učitelé jsme zvyklí na
„konfekci“, tedy práci s hlavním proudem. Při tom ale nejsou
saturovány ani potřeby nadaných, ani těch, kteří potřebují
zvláštní péči. Individualizací otvíráme dveře inkluzi, tedy
vzdělávání každého žáka, s jeho vlastními dispozicemi a
potřebami, tempem práce atd.

AKTIVITA – 03.03.01
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanoveného opatření

Pedagogická diagnostika

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Pedagogové školy. Školní speciální pedagog.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace aktivity

V průběhu školního roku.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace nevyžaduje zvláštní náklady či zdroje.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Vlastní záznamy učitelů a hodnocení žákovské práce v rámci
třídnických hodin.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
a výstupy aktivity

Vedení školy.

Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Trmice
Adresa: Tyršova 482, Trmice

CÍL 03 - OPATŘENÍ 03.03 - AKTIVITA 03.03.02
CÍL - 03

Vytvářet podmínky pro školní úspěšnost každého
žáka

Charakteristika cíle

Inkluzivní pojetí vzdělávání hodnotí v současnosti odborné
kruhy jako nejvýhodnější a nejefektivnější pro rozvoj
každého žáka a jeho školní úspěšnosti. A v důsledku i pro
sociální stabilitu a ekonomický rozvoj společnosti. Pomocí
několika aktivit a metod práce chceme podpořit utváření
optimálních podmínek pro vzdělávání každého žáka.

OPATŘENÍ - 03.03

Individualizace výuky

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Šít vzdělání „na míru“. Jako učitelé jsme zvyklí na
„konfekci“, tedy práci s hlavním proudem. Při tom ale
nejsou saturovány ani potřeby nadaných, ani těch, kteří
potřebují zvláštní péči. Individualizací otvíráme dveře
inkluzi, tedy vzdělávání každého žáka, s jeho vlastními
dispozicemi a potřebami, tempem práce atd.

AKTIVITA – 03.03.02
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanoveného opatření

Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v
oblasti pedagogické diagnostiky

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Externí lektor - expert v oboru.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace aktivity

Školení a workshop v průběhu školního roku 2015-2016 a
2016-2017.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Lektorné ze zdrojů školy.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Seznam proškolených pedagogů.

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

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Trmice
Adresa: Tyršova 482, Trmice

CÍL 03 - OPATŘENÍ 03.03 - AKTIVITA 03.03.03
CÍL - 03

Vytvářet podmínky pro školní úspěšnost každého
žáka

Charakteristika cíle

Inkluzivní pojetí vzdělávání hodnotí v současnosti odborné
kruhy jako nejvýhodnější a nejefektivnější pro rozvoj
kaţdého ţáka a jeho školní úspěšnosti. A v důsledku i pro
sociální stabilitu a ekonomický rozvoj společnosti. Pomocí
několika aktivit a metod práce chceme podpořit utváření
optimálních podmínek pro vzdělávání kaţdého ţáka.

OPATŘENÍ - 03.03

Individualizace výuky

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Šít vzdělání „na míru“. Jako učitelé jsme zvyklí na
„konfekci“, tedy práci s hlavním proudem. Při tom ale
nejsou saturovány ani potřeby nadaných, ani těch, kteří
potřebují zvláštní péči. Individualizací otvíráme dveře
inkluzi, tedy vzdělávání kaţdého ţáka, s jeho vlastními
dispozicemi a potřebami, tempem práce atd.

AKTIVITA – 03.03.03
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanoveného opatření

Realizace prvků individualizace ve školní praxi

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Pedagogové školy.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace aktivity

Průběţně během školního roku.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyţaduje primárně specifické zdroje či
vybavení, nicméně do budoucna ano – IT prostředky a jiné
pomůcky.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Ţákovské portfolio učebních materálů.
Seznam potřebných "pomůcek".

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

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Trmice
Adresa: Tyršova 482, Trmice

CÍL 03 - OPATŘENÍ 03.04 - AKTIVITA 03.04.01
CÍL - 03

Vytvářet podmínky pro školní úspěšnost každého
žáka

Charakteristika cíle

Inkluzivní pojetí vzdělávání hodnotí v současnosti odborné
kruhy jako nejvýhodnější a nejefektivnější pro rozvoj
každého žáka a jeho školní úspěšnosti. A v důsledku i pro
sociální stabilitu a ekonomický rozvoj společnosti. Pomocí
několika aktivit a metod práce chceme podpořit utváření
optimálních podmínek pro vzdělávání každého žáka.

OPATŘENÍ - 03.04

Pedagogická diagnostika pokroku: „Každý žák dosahuje
své hranice“

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Vzdělávání by mělo být „šité na míru“. Jako učitelé jsme
zvyklí na „konfekci“, tedy práci s hlavním proudem.
Zohledňujeme přitom primárně „učivo“ (=osnovy),
hodnotíme míru zvládnutí „výstupů“, nehledíme tolik na
kompetence. Žáka pak hodnotíme podle obvyklé normy
osvoj. znalostí, nikoli podle toho, jak znalosti a dovednosti
využívá. A už vůbec nerespektujeme psychosoc.
předpoklady jeho škol. úspěšnosti.

AKTIVITA – 03.04.01
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanoveného opatření

Pedagogická diagnostika měření pokroku

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Pedagogové školy.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace aktivity

Průběžně během školního roku.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb
INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení.
Záznamy učitelů s hodnocením žákovské práce.

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

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Trmice
Adresa: Tyršova 482, Trmice

CÍL 03 - OPATŘENÍ 03.04 - AKTIVITA 03.04.02
CÍL - 03

Vytvářet podmínky pro školní úspěšnost každého
žáka

Charakteristika cíle

Inkluzivní pojetí vzdělávání hodnotí v současnosti odborné
kruhy jako nejvýhodnější a nejefektivnější pro rozvoj
kaţdého ţáka a jeho školní úspěšnosti. A v důsledku i pro
sociální stabilitu a ekonomický rozvoj společnosti. Pomocí
několika aktivit a metod práce chceme podpořit utváření
optimálních podmínek pro vzdělávání kaţdého ţáka.

OPATŘENÍ - 03.04

Pedagogická diagnostika pokroku: „Každý žák dosahuje
své hranice“

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Vzdělávání by mělo být „šité na míru“. Jako učitelé jsme
zvyklí na „konfekci“, tedy práci s hlavním proudem.
Zohledňujeme přitom primárně „učivo“ (=osnovy),
hodnotíme míru zvládnutí „výstupů“, nehledíme tolik na
kompetence. Ţáka pak hodnotíme podle obvyklé normy
osvojených znalostí, nikoli podle toho, jak znalosti a
dovednosti vyuţívá. A uţ vůbec nerespektujeme
psychosociální předpoklady jeho školní úspěšnosti.

AKTIVITA – 03.04.02
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanoveného opatření

Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v
oblasti pedagogické diagnostiky při stanovování hranic
měřitelnosti pokroku: odkud-kam/start-cíl

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Externí lektor - kapacita v oboru.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace aktivity

Školení a workshop v průběhu školního roku 2016-2017.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Lektorné ze zdrojů školy.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Seznam proškolených pedagogů.

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

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Trmice
Adresa: Tyršova 482, Trmice

CÍL 03 - OPATŘENÍ 03.04 - AKTIVITA 03.04.03
CÍL - 03

Vytvářet podmínky pro školní úspěšnost každého
žáka

Charakteristika cíle

Inkluzivní pojetí vzdělávání hodnotí v současnosti odborné
kruhy jako nejvýhodnější a nejefektivnější pro rozvoj
každého žáka a jeho školní úspěšnosti. A v důsledku i pro
sociální stabilitu a ekonomický rozvoj společnosti. Pomocí
několika aktivit a metod práce chceme podpořit utváření
optimálních podmínek pro vzdělávání každého žáka.

OPATŘENÍ - 03.04

Pedagogická diagnostika pokroku: „Každý žák dosahuje
své hranice“

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Vzdělávání by mělo být „šité na míru“. Jako učitelé jsme
zvyklí na „konfekci“, tedy práci s hlavním proudem.
Zohledňujeme přitom primárně „učivo“ (=osnovy),
hodnotíme míru zvládnutí „výstupů“, nehledíme tolik na
kompetence. Žáka pak hodnotíme podle obvyklé normy
osvojených znalostí, nikoli podle toho, jak znalosti a
dovednosti využívá. A už vůbec nerespektujeme
psychosociální předpoklady jeho školní úspěšnosti.

AKTIVITA – 03.04.03
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanoveného opatření

Realizace vzdělávacího procesu coby cesty a pokroku ve
školní praxi

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Pedagogové školy.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace aktivity

Průběžně během školního roku 2016-2017.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace nevyžaduje žádné mimořádné náklady.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Záznam o stanovení hranic počátečního a cílového stavu.

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

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Trmice
Adresa: Tyršova 482, Trmice

CÍL 03 - OPATŘENÍ 03.05 - AKTIVITA 03.05.01
CÍL - 03

Vytvářet podmínky pro školní úspěšnost každého žáka

Charakteristika cíle

Inkluzivní pojetí vzdělávání hodnotí v současnosti odborné kruhy jako
nejvýhodnější a nejefektivnější pro rozvoj každého žáka a jeho školní
úspěšnosti. A v důsledku i pro sociální stabilitu a ekonomický rozvoj
společnosti. Pomocí několika aktivit a metod práce chceme podpořit
utváření optimálních podmínek pro vzdělávání každého žáka.

OPATŘENÍ - 03.05

Využití IT prostředků ve výuce směrem k modelu 1:1

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Jedním z benefitů nasazení IT prostředků do výuky v podobě modelu
1:1 je posílení individualizace, kdy tempo práce, volbu zdrojů a úkolů,
práci s chybou atd. určuje sám žák. Jedná se o princip počítačových her
– hrdinou je žák, nikoli učitel; žák volí tempo, náročnost a prostředky k
dosažení cíle; postupuje po jednotl. úrovních; do nich postupuje
splněním úkolů a nápravou chyb. Tím se podporuje algoritmické
myšlení a strategické plánování, které řeší žák, nikoli učitel.

AKTIVITA – 03.05.01
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanoveného opatření

Využití notebooků/tabletů pro některé aktivity žáků ve výuce

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Pedagogové školy.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace aktivity

Průběžně během školního roku 2015-2016.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace nevyžaduje zatím zvláštní náklady, ani požadavky na
vybavení.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Záznamový arch s datem použití IT prostředků jako nástroje
individualizace.

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

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Trmice
Adresa: Tyršova 482, Trmice

CÍL 03 - OPATŘENÍ 03.05 - AKTIVITA 03.05.02
CÍL - 03

Vytvářet podmínky pro školní úspěšnost každého
žáka

Charakteristika cíle

Inkluzivní pojetí vzdělávání hodnotí v současnosti odborné
kruhy jako nejvýhodnější a nejefektivnější pro rozvoj
každého žáka a jeho školní úspěšnosti. A v důsledku i pro
sociální stabilitu a ekonomický rozvoj společnosti. Pomocí
několika aktivit a metod práce chceme podpořit utváření
optimálních podmínek pro vzdělávání každého žáka.

OPATŘENÍ - 03.05

Využití IT prostředků ve výuce směrem k modelu 1:1

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Jedním z benefitů nasazení IT prostředků do výuky v
podobě modelu 1:1 je posílení individualizace, kdy tempo
práce, volbu zdrojů a úkolů, práci s chybou atd. určuje sám
žák. Jedná se o princip počítačových her – hrdinou je žák,
nikoli učitel; žák volí tempo, náročnost a prostředky k
dosažení cíle; postupuje po jednotlivých úrovních; do nich
postupuje splněním úkolů a nápravou chyb. Tím se
podporuje algoritmické myšlení a strategické plánování,
které řeší žák, nikoli učitel.

AKTIVITA – 03.05.02
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanoveného opatření

Metodická podpora učitelů

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

IKT metodik, lektor externí.
Pedagogové školy.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace aktivity

Během školního roku 2015-2016.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Případné kurzy z nabídky vzdělávacích institucí. Jinak
pokrytí z vlastních lidských zdrojů školy.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Zápis o uskutečněných vzdělávacích akcích, doplněný o
prezenční listinu.

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

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Trmice
Adresa: Tyršova 482, Trmice

CÍL 03 - OPATŘENÍ 03.05 - AKTIVITA 03.05.03
CÍL - 03

Vytvářet podmínky pro školní úspěšnost každého žáka

Charakteristika cíle

Inkluzivní pojetí vzdělávání hodnotí v současnosti odborné kruhy
jako nejvýhodnější a nejefektivnější pro rozvoj každého žáka a
jeho školní úspěšnosti. A v důsledku i pro sociální stabilitu a
ekonomický rozvoj společnosti. Pomocí několika aktivit a metod
práce chceme podpořit utváření optimálních podmínek pro
vzdělávání každého žáka.

OPATŘENÍ - 03.05

Využití IT prostředků ve výuce směrem k modelu 1:1

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Jedním z benefitů nasazení IT prostředků do výuky v podobě
modelu 1:1 je posílení individualizace, kdy tempo práce, volbu
zdrojů a úkolů, práci s chybou atd. určuje sám žák. Jedná se o
princip počítačových her – hrdinou je žák, nikoli učitel; žák volí
tempo, náročnost a prostředky k dosažení cíle; postupuje po
jednotlivých úrovních; do nich postupuje splněním úkolů a
nápravou chyb. Tím se podporuje algoritmické myšlení a
strategické plánování, které řeší žák, nikoli učitel.

AKTIVITA – 03.05.03
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanoveného opatření

Vyhodnocení nasazení IT prostředků

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Všichni pedagogové školy.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace aktivity

Červen 2016.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje žádné zvláštní zdroje.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Zápis z jednání a navrhovaná opatření.

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

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Trmice
Adresa: Tyršova 482, Trmice

CÍL 03 - OPATŘENÍ 03.05 - AKTIVITA 03.05.04
CÍL - 03

Vytvářet podmínky pro školní úspěšnost každého
žáka

Charakteristika cíle

Inkluzivní pojetí vzdělávání hodnotí v současnosti odborné
kruhy jako nejvýhodnější a nejefektivnější pro rozvoj
každého žáka a jeho školní úspěšnosti. A v důsledku i pro
sociální stabilitu a ekonomický rozvoj společnosti. Pomocí
několika aktivit a metod práce chceme podpořit utváření
optimálních podmínek pro vzdělávání každého žáka.

OPATŘENÍ - 03.05

Využití IT prostředků ve výuce směrem k modelu 1:1

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Jedním z benefitů nasazení IT prostředků do výuky v
podobě modelu 1:1 je posílení individualizace, kdy tempo
práce, volbu zdrojů a úkolů, práci s chybou atd. určuje sám
žák. Jedná se o princip počítačových her – hrdinou je žák,
nikoli učitel; žák volí tempo, náročnost a prostředky k
dosažení cíle; postupuje po jednotlivých úrovních; do nich
postupuje splněním úkolů a nápravou chyb. Tím se
podporuje algoritmické myšlení a strategické plánování,
které řeší žák, nikoli učitel.

AKTIVITA – 03.05.04
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanoveného opatření

Vybudování profesionální bezdrátové sítě

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Externí dodavatel.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace aktivity

Září-říjen 2015.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Vybavení bude financováno ze zdrojů školy.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Realizace, faktura a dokumentace.

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

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Trmice
Adresa: Tyršova 482, Trmice

CÍL 03 - OPATŘENÍ 03.05 - AKTIVITA 03.05.05
CÍL - 03

Vytvářet podmínky pro školní úspěšnost každého žáka

Charakteristika cíle

Inkluzivní pojetí vzdělávání hodnotí v současnosti odborné kruhy jako
nejvýhodnější a nejefektivnější pro rozvoj každého žáka a jeho školní
úspěšnosti. A v důsledku i pro sociální stabilitu a ekonomický rozvoj
společnosti. Pomocí několika aktivit a metod práce chceme podpořit
utváření optimálních podmínek pro vzdělávání každého žáka.

OPATŘENÍ - 03.05

Využití IT prostředků ve výuce směrem k modelu 1:1

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Jedním z benefitů nasazení IT prostředků do výuky v podobě modelu
1:1 je posílení individualizace, kdy tempo práce, volbu zdrojů a úkolů,
práci s chybou atd. určuje sám žák. Jedná se o princip počítačových
her – hrdinou je žák, nikoli učitel; žák volí tempo, náročnost a
prostředky k dosažení cíle; postupuje po jednotlivých úrovních; do
nich postupuje splněním úkolů a nápravou chyb. Tím se podporuje
algoritmické myšlení a strategické plánování, které řeší žák, nikoli
učitel.

AKTIVITA – 03.05.05
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanoveného opatření

Masivní nasazení IT prostředků do výuky

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Všichni pedagogové školy, IKT koordinátor, IKT metodik.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace aktivity

Září 2016-červen 2017.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity může vyžadovat náklady na pořízení softwaru,
licencí apod.Dalším nákladem může být rozšíření vybavení IT
prostředků pro žáky, případně využití principu BYOD.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Záznamový arch s datem použití IT prostředků jako nástroje
individualizace.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
a výstupy aktivity

Vedení školy.

Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Trmice
Adresa: Tyršova 482, Trmice

CÍL 03 - OPATŘENÍ 03.06 - AKTIVITA 03.06.01
CÍL - 03

Vytvářet podmínky pro školní úspěšnost každého
žáka

Charakteristika cíle

Inkluzivní pojetí vzdělávání hodnotí v současnosti odborné
kruhy jako nejvýhodnější a nejefektivnější pro rozvoj
každého žáka a jeho školní úspěšnosti. A v důsledku i pro
sociální stabilitu a ekonomický rozvoj společnosti. Pomocí
několika aktivit a metod práce chceme podpořit utváření
optimálních podmínek pro vzdělávání každého žáka.

OPATŘENÍ - 03.06

Rozšíření nabídky volnočasových aktivit

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Rozšířit již bohatou nabídku nejrůznějších zájmových útvarů
o další – dle zájmu žáků. Přizvat k zajištění kroužků také
absolventy či rodiče. Smyslem rozšíření je pomoci žákům,
aby dostali co nejvíc podnětů k tomu, aby mohli poznat a
rozvíjet své schopnosti a dovednosti, a tak zakusili uznání a
úspěch.

AKTIVITA – 03.06.01
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanoveného opatření

Zjistit zájem žáků o navštěvování konkrétního nového
zájmového útvaru

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Třídní učitelé.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace aktivity

Druhé pololetí školního roku 2015-2016.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje zvláštní náklady.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Zpětnovazební dotazník.

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

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Trmice
Adresa: Tyršova 482, Trmice

CÍL 03 - OPATŘENÍ 03.06 - AKTIVITA 03.06.02
CÍL - 03

Vytvářet podmínky pro školní úspěšnost každého
žáka

Charakteristika cíle

Inkluzivní pojetí vzdělávání hodnotí v současnosti odborné
kruhy jako nejvýhodnější a nejefektivnější pro rozvoj
každého žáka a jeho školní úspěšnosti. A v důsledku i pro
sociální stabilitu a ekonomický rozvoj společnosti. Pomocí
několika aktivit a metod práce chceme podpořit utváření
optimálních podmínek pro vzdělávání každého žáka.

OPATŘENÍ - 03.06

Rozšíření nabídky volnočasových aktivit

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Rozšířit již bohatou nabídku nejrůznějších zájmových útvarů
o další – dle zájmu žáků. Přizvat k zajištění kroužků také
absolventy či rodiče. Smyslem rozšíření je pomoci žákům,
aby dostali co nejvíc podnětů k tomu, aby mohli poznat a
rozvíjet své schopnosti a dovednosti, a tak zakusili uznání a
úspěch.

AKTIVITA – 03.06.02
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanoveného opatření

Zajistit vedoucí nových zájmových útvarů

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vedení školy.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace aktivity

Druhé pololetí školního roku 2015-2016.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje zvláštní náklady.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Seznam kandidátů na vedoucí kroužků.

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

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Trmice
Adresa: Tyršova 482, Trmice

CÍL 03 - OPATŘENÍ 03.06 - AKTIVITA 03.06.03
CÍL - 03

Vytvářet podmínky pro školní úspěšnost každého
žáka

Charakteristika cíle

Inkluzivní pojetí vzdělávání hodnotí v současnosti odborné
kruhy jako nejvýhodnější a nejefektivnější pro rozvoj
každého žáka a jeho školní úspěšnosti. A v důsledku i pro
sociální stabilitu a ekonomický rozvoj společnosti. Pomocí
několika aktivit a metod práce chceme podpořit utváření
optimálních podmínek pro vzdělávání každého žáka.

OPATŘENÍ - 03.06

Rozšíření nabídky volnočasových aktivit

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Rozšířit již bohatou nabídku nejrůznějších zájmových útvarů
o další – dle zájmu žáků. Přizvat k zajištění kroužků také
absolventy či rodiče. Smyslem rozšíření je pomoci žákům,
aby dostali co nejvíc podnětů k tomu, aby mohli poznat a
rozvíjet své schopnosti a dovednosti, a tak zakusili uznání a
úspěch.

AKTIVITA – 03.06.03
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanoveného opatření

Realizace nových zájmových útvarů

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Zapojení žáci a vedoucí zájmových útvarů.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace aktivity

Školní rok 2016-2017.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity zahrnuje náklady na finanční odměnu pro
vedoucí kroužků a případné náklady na zakoupení pomůcek,
materiálů,…

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Docházkový arch zájmového útvaru.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
a výstupy aktivity

Vedení školy.

Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Trmice
Adresa: Tyršova 482, Trmice

CÍL 03 - OPATŘENÍ 03.07 - AKTIVITA 03.07.01
CÍL - 03

Vytvářet podmínky pro školní úspěšnost každého
žáka

Charakteristika cíle

Inkluzivní pojetí vzdělávání hodnotí v současnosti odborné
kruhy jako nejvýhodnější a nejefektivnější pro rozvoj
každého žáka a jeho školní úspěšnosti. A v důsledku i pro
sociální stabilitu a ekonomický rozvoj společnosti. Pomocí
několika aktivit a metod práce chceme podpořit utváření
optimálních podmínek pro vzdělávání každého žáka.

OPATŘENÍ - 03.07

Péče o žáky opakující ročník a žáky ohrožené školním
neúspěchem

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Věnovat zvýšenou péči žákům, kteří opakují ročník a žákům
s problematickým přístupem ke vzdělávání, tak aby včasnou
intervencí a soustavnou motivací neztratili zájem a
nerezignovali na své vzdělávání.

AKTIVITA – 03.07.01
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanoveného opatření

Pravidelná měsíční setkání dotyčných žáků, třídních
učitelů a členů vedení školy (případně včetně zákonných
zástupců)

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Dotyční žáci, třídní učitelé, vedení školy (případně zákonní
zástupci).

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace aktivity

Průběžně během školního roku.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje žádné náklady

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Záznam/zápis ze setkání a přijatá rozhodnutí či opatření..

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

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Trmice
Adresa: Tyršova 482, Trmice

CÍL 03 - OPATŘENÍ 03.07 - AKTIVITA 03.07.02
CÍL - 03

Vytvářet podmínky pro školní úspěšnost každého
žáka

Charakteristika cíle

Inkluzivní pojetí vzdělávání hodnotí v současnosti odborné
kruhy jako nejvýhodnější a nejefektivnější pro rozvoj
každého žáka a jeho školní úspěšnosti. A v důsledku i pro
sociální stabilitu a ekonomický rozvoj společnosti. Pomocí
několika aktivit a metod práce chceme podpořit utváření
optimálních podmínek pro vzdělávání každého žáka.

OPATŘENÍ - 03.07

Péče o žáky opakující ročník a žáky ohrožené školním
neúspěchem

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Věnovat zvýšenou péči žákům, kteří opakují ročník a žákům
s problematickým přístupem ke vzdělávání, tak aby včasnou
intervencí a soustavnou motivací neztratili zájem a
nerezignovali na své vzdělávání.

AKTIVITA – 03.07.02
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanoveného opatření

Intenzivní spolupráce se zákonnými zástupci dotyčných
žáků

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vedení školy, třídní učitelé, zákonní zástupci žáků.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace aktivity

Průběžně dle potřeby během školního roku.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje zvláštní náklady.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Zápis v sešitu Jednání 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 Trmice
Adresa: Tyršova 482, Trmice

CÍL 03 - OPATŘENÍ 03.07 - AKTIVITA 03.07.03
CÍL - 03

Vytvářet podmínky pro školní úspěšnost každého
žáka

Charakteristika cíle

Inkluzivní pojetí vzdělávání hodnotí v současnosti odborné
kruhy jako nejvýhodnější a nejefektivnější pro rozvoj
každého žáka a jeho školní úspěšnosti. A v důsledku i pro
sociální stabilitu a ekonomický rozvoj společnosti. Pomocí
několika aktivit a metod práce chceme podpořit utváření
optimálních podmínek pro vzdělávání každého žáka.

OPATŘENÍ - 03.07

Péče o žáky opakující ročník a žáky ohrožené školním
neúspěchem

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Věnovat zvýšenou péči žákům, kteří opakují ročník a žákům
s problematickým přístupem ke vzdělávání, tak aby včasnou
intervencí a soustavnou motivací neztratili zájem a
nerezignovali na své vzdělávání.

AKTIVITA – 03.07.03
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanoveného opatření

Spolupráce s OSPODem a NNO podporujícími práci s
žáky, kteří vyžadují zvláštní pomoc

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vedení školy, třídní učitelé, dotyční žáci a zákonní zástupci,
zástupci OSPODu a NNO (Člověk v tísni, Romano jasnica).

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace aktivity

Průběžně dle potřeby během školního roku.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje žádné náklady.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Zápis z jednání, případně zápis v sešitu Jednání s rodiči.

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

Nejsou.

CÍL 04 - Zlepšit úroveň a výsledky vzdělávání (se) žáků
Charakteristika cíle
V rámci naplňování uvedeného cíle chceme podpořit aktivity a opatření, které by měly vést
ke zlepšování úrovně a výsledků vzdělávání u všech žáků. Zlepšením jejich výsledků podpoříme
zároveň možnost lepšího výběru dalšího vzdělávání v sekundární sféře a rovněž uplatnitelnost
na trhu práce a úspěšné začlenění do společnosti.

OPATŘENÍ 04.01 - Podpora inovativních didaktických metod
Charakteristika opatření
Pomocí inovativních didaktických metod chceme posílit činnostní, zkušenostní, prožitkové,
kooperativní učení či vrstevnické vyučování s důrazem na praktické využití. V centru didaktického
procesu nemá být učitel, nýbrž žák – který se aktivně sám ptá, objevuje fakta, poznává souvislosti
i hledá a nalézá řešení problémů.

OPATŘENÍ 04.02 - Projektové dny „Boříme hranice“
Charakteristika opatření
Smyslem projektu realizovaného ve spolupráci s Českou filharmonií a Idou Kelarovou, je „boření
hranic“ – ve vlastní hlavě i mezi jednotlivci a skupinami odlišnými rasově, sociálně, věkově
a jakkoli jinak. Projekt má podpořit kreativitu, poznání vlastních schopností i hranic žáků,
respektování hranic svých i druhých a zároveň ukázat možnosti či smysl jejich překonávání v rámci
spolupráce na společném díle.

OPATŘENÍ 04.03 – Odborné učebny na 2. stupni školy
Charakteristika opatření
Přechodem od kmenových tříd k „odborným učebnám“ chceme posílit roli činnostního
a kooperativního vyučování. Každý učitel by měl mít „svou“ učebnu (dle aprobace), uzpůsobenou
prostorově a vybavenou pomůckami, technikou, literaturou a dalšími zdroji k aktivní, samostatné
práci žáků. Také fakt, že žáci chodí do výuky za učiteli, má podtrhnout skutečnost, že nejsou
pasivními příjemci informací, nýbrž jejich aktivními hledači, konzumenty, uživateli a tvůrci nových

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

informací. Realizace uvedeného opatření předpokládá rovněž zajištění bezbariérového přístupu
ke všem učebnám.

OPATŘENÍ 04.04 - Srovnávací testy žáků v návaznosti na aplikaci inovativních metod
a forem práce
Charakteristika opatření
Prostřednictvím využití srovnávacích testů chceme sledovat výsledky vzdělávání žáků a ověřovat
tak mimo jiné účinnost aplikace inovativních didaktických metod a forem ve výuce.

OPATŘENÍ 04.05 - Rozšíření nabídky zájmových útvarů o kroužky orientované
prakticky-vzdělanostně
Charakteristika opatření
Chceme podporovat žáky v získávání nových a rozšiřujících poznatků a souvislostí dle jejich zájmu
a možností pedagogů, posilovat tak možnosti činnostního učení s praktickým impaktem a motivovat
také pedagogy k přemýšlení o založení nového kroužku.

OPATŘENÍ 04.06 - Celoškolní projekty podporující mezipředmětové vztahy a praktické
dovednosti žáků
Charakteristika opatření
Chceme realizovat projekty, které posílí mezipředmětové vztahy a komplexní pojetí vzdělávání
s důrazem na jeho činnostní charakter a praktický dopad.

OPATŘENÍ 04.07 - Odpolední hudební škola
Charakteristika opatření
Chceme rozšířit nabídku hudebních kurzů Odpolední hudební školy o další nástroje. Projekt
Odpolední hudební škola je primárně určen žákům školy, kteří mají daleko do ZUŠ a pocházejí ze
sociálně slabšího prostředí tak, aby mohli rozvíjet své dovednosti a talent.

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 04.08 - Péče o absolventy školy
Charakteristika opatření
Prostřednictvím realizace opatření chceme vytvořit platformu pro lepší informovanost o výsledcích
vzdělávání absolventů po dobu studia v sekundárním vzdělávání, včetně nabídky pomoci
s případným doučováním.

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 Trmice
Adresa: Tyršova 482, Trmice

CÍL 04 - OPATŘENÍ 04.01 - AKTIVITA 04.01.01
CÍL - 04

Zlepšit úroveň a výsledky vzdělávání (se) žáků

Charakteristika cíle

Podpořit aktivity a opatření, které by měly vést ke zlepšování
úrovně a výsledků vzdělávání. Zlepšením těchto výsledků se
podpoří možnost lepšího výběru dalšího vzdělávání v
sekundární sféře a uplatnitelnost na trhu práce.

OPATŘENÍ - 04.01

Podpora inovativních didaktických metod

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Pomocí inovativních didaktických metod chceme posílit
činnostní, zkušenostní, prožitkové, kooperativní učení či
vrstevnické vyučování s důrazem na praktické využití. V
centru didaktického procesu nemá být učitel, nýbrž žák –
který se aktivně sám ptá, objevuje fakta, poznává souvislosti
i hledá a nalézá řešení problémů.

AKTIVITA – 04.01.01
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanoveného opatření

Zavádění prvků inovativních didaktických metod
respektujících stav vědeckého poznání v oblasti
pedagogických disciplín

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Pedagogičtí pracovníci školy.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace aktivity

Průběžně během školního 2015/2016.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické náklady či
vybavení.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Záznam v nově zavedeném archu aplikace inovativních
metod. Hospitační arch vedení školy.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující
realizaci a výstupy aktivity

Vedení školy.

Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Trmice
Adresa: Tyršova 482, Trmice

CÍL 04 - OPATŘENÍ 04.01 - AKTIVITA 04.01.02
CÍL - 04

Zlepšit úroveň a výsledky vzdělávání (se) žáků

Charakteristika cíle

Podpořit aktivity a opatření, které by měly vést ke zlepšování
úrovně a výsledků vzdělávání. Zlepšením těchto výsledků se
podpoří možnost lepšího výběru dalšího vzdělávání v
sekundární sféře a uplatnitelnost na trhu práce.

OPATŘENÍ - 04.01

Podpora inovativních didaktických metod

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Pomocí inovativních didaktických metod chceme posílit
činnostní, zkušenostní, prožitkové, kooperativní učení či
vrstevnické vyučování s důrazem na praktické využití. V
centru didaktického procesu nemá být učitel, nýbrž žák –
který se aktivně sám ptá, objevuje fakta, poznává souvislosti
i hledá a nalézá řešení problémů.

AKTIVITA – 04.01.02
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanoveného opatření

Vyhodnocení úspěšnosti a smysluplnosti zavádění
inovativních výukových metod

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Pedagogičtí pracovníci školy.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace aktivity

Červen 2016.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb
INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Realizace aktivity nevyžaduje specifické náklady či
vybavení.
Písemný zápis z jednání.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
a výstupy aktivity

Vedení školy.

Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Trmice
Adresa: Tyršova 482, Trmice

CÍL 04 - OPATŘENÍ 04.01 - AKTIVITA 04.01.03
CÍL - 04

Zlepšit úroveň a výsledky vzdělávání (se) žáků

Charakteristika cíle

Podpořit aktivity a opatření, které by měly vést ke zlepšování
úrovně a výsledků vzdělávání. Zlepšením těchto výsledků se
podpoří možnost lepšího výběru dalšího vzdělávání v
sekundární sféře a uplatnitelnost na trhu práce.

OPATŘENÍ - 04.01

Podpora inovativních didaktických metod

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Pomocí inovativních didaktických metod chceme posílit
činnostní, zkušenostní, prožitkové, kooperativní učení či
vrstevnické vyučování s důrazem na praktické využití. V
centru didaktického procesu nemá být učitel, nýbrž žák –
který se aktivně sám ptá, objevuje fakta, poznává souvislosti
i hledá a nalézá řešení problémů.

AKTIVITA – 04.01.03
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanoveného opatření

Realizace celodenní vzdělávací akce k tématu zavádění
inovativních didaktických metod do výuky

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Externí školitel

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace aktivity

Druhé pololetí školního roku 2015-2016.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb
INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Lektorné.
Prezenční listina.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
a výstupy aktivity

Vedení školy.

Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Trmice
Adresa: Tyršova 482, Trmice

CÍL 04 - OPATŘENÍ 04.01 - AKTIVITA 04.01.04
CÍL - 04

Zlepšit úroveň a výsledky vzdělávání (se) žáků

Charakteristika cíle

Podpořit aktivity a opatření, které by měly vést ke
zlepšování úrovně a výsledků vzdělávání. Zlepšením těchto
výsledků se podpoří možnost lepšího výběru dalšího
vzdělávání v sekundární sféře a uplatnitelnost na trhu práce.

OPATŘENÍ - 04.01

Podpora inovativních didaktických metod

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Pomocí inovativních didaktických metod chceme posílit
činnostní, zkušenostní, prožitkové, kooperativní učení či
vrstevnické vyučování s důrazem na praktické využití. V
centru didaktického procesu nemá být učitel, nýbrž žák –
který se aktivně sám ptá, objevuje fakta, poznává souvislosti
i hledá a nalézá řešení problémů.

AKTIVITA – 04.01.04
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanoveného opatření

Završení projektu Zmizelí sousedé

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

J. Waňková, J. Löblová.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace aktivity

Školní rok 2015-2016.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Náklady na vytvoření metodického manuálu a prezentačních
pomůcek k realizaci výstav ve školách či jiných institucích z
prostředků školy a sponzorů.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Metodika práce s vytvořenými materiály.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci Vedení školy.
a výstupy aktivity

Další případné poznámky:

Zapojení do mezinárodního projektu je názornou ukázkou
aplikace inovativních didaktických metod – žáci sami
bádají, vyhledávají a vyhodnocují informace, ověřují zdroje,
komunikují se „zmizelými sousedy“ či jejich potomky,
uplatňují potřebné znalosti cizích jazyků, spolupracují mezi
sebou navzájem a výsledky svých aktivit prezentují na
veřejnosti.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Trmice
Adresa: Tyršova 482, Trmice

CÍL 04 - OPATŘENÍ 04.01 - AKTIVITA 04.01.05
CÍL - 04

Zlepšit úroveň a výsledky vzdělávání (se) žáků

Charakteristika cíle

Podpořit aktivity a opatření, které by měly vést ke
zlepšování úrovně a výsledků vzdělávání. Zlepšením těchto
výsledků se podpoří možnost lepšího výběru dalšího
vzdělávání v sekundární sféře a uplatnitelnost na trhu práce.

OPATŘENÍ - 04.01

Podpora inovativních didaktických metod

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Pomocí inovativních didaktických metod chceme posílit
činnostní, zkušenostní, prožitkové, kooperativní učení či
vrstevnické vyučování s důrazem na praktické využití. V
centru didaktického procesu nemá být učitel, nýbrž žák –
který se aktivně sám ptá, objevuje fakta, poznává souvislosti
i hledá a nalézá řešení problémů.

AKTIVITA – 04.01.05
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanoveného opatření

Završení filmové části projektu Zmizelí sousedé animovaný film Klíč života

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

J. Löblová.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace aktivity

První pololetí školního roku 2015-2016.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb
INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Náklady na vytvoření DVD obalu a účasti na festivalech
animovaného filmu
DVD s filmem, prezentace na YouTube atd.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci Vedení školy.
a výstupy aktivity

Další případné poznámky:

Zapojení do aktivit mezinárodních projektů nadace BrückeMost, které nám přineslo první zkušenosti s tvorbou
animovaného filmu, je názornou ukázkou aplikace
inovativních didaktických metod – žáci sami vyhledávají
informace a ověřují zdroje při tvorbě scénáře, objevují
výtvarné techniky a řeší technické otázky tvorby filmu,
komunikují mezi sebou navzájem (i v cizích jazycích) a s
tutorem, a výsledky své aktivity zapojují do širšího projektu
a prezentují na veřejnosti.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Trmice
Adresa: Tyršova 482, Trmice

CÍL 04 - OPATŘENÍ 04.01 - AKTIVITA 04.01.06
CÍL - 04

Zlepšit úroveň a výsledky vzdělávání (se) žáků

Charakteristika cíle

Podpořit aktivity a opatření, které by měly vést ke zlepšování
úrovně a výsledků vzdělávání. Zlepšením těchto výsledků se
podpoří možnost lepšího výběru dalšího vzdělávání v
sekundární sféře a uplatnitelnost na trhu práce.

OPATŘENÍ - 04.01

Podpora inovativních didaktických metod

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Pomocí inovativních didaktických metod chceme posílit
činnostní, zkušenostní, prožitkové, kooperativní učení či
vrstevnické vyučování s důrazem na praktické využití. V
centru didaktického procesu nemá být učitel, nýbrž žák –
který se aktivně sám ptá, objevuje fakta, poznává souvislosti
i hledá a nalézá řešení problémů.

AKTIVITA – 04.01.06
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanoveného opatření

Rozšíření spolupráce s Českou filharmonií a jejími
projekty – Pěvecký tábor s Idou Kelarovou u Bardejova,
Romský festival v Hamrech u Poličky a další společná
vystoupení se sborem Čhavorenge a ČF

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Zapojení žáci, vedení školy.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace aktivity

Srpen 2015-červen 2016.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb
INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Realizace aktivity nevyžaduje žádné zvláštní náklady.
Seznam žáků, kteří se zúčastní vystoupení.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
a výstupy aktivity

Vedení školy.

Další případné poznámky:

Zapojení do národního projektu zahrnujícího i zahraniční
partnery je názornou ukázkou aplikace inovativních
didaktických metod – žáci poznávají různé kultury a
komunikační specifika, učí se nazpaměť texty a snaží se
porozumět jejich smyslu i kontextu, zdokonalují své hudební
a pěvecké schopnosti, navazují osobní vztahy a vzájemně se
podporují, prohlubují svou schopnost empatie a
ochotu/nutnost spolupracovat.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Trmice
Adresa: Tyršova 482, Trmice

CÍL 04 - OPATŘENÍ 04.02 - AKTIVITA 04.02.01
CÍL - 04

Zlepšit úroveň a výsledky vzdělávání (se) žáků

Charakteristika cíle

Podpořit aktivity a opatření, které by měly vést ke zlepšování
úrovně a výsledků vzdělávání. Zlepšením těchto výsledků se
podpoří možnost lepšího výběru dalšího vzdělávání v
sekundární sféře a uplatnitelnost na trhu práce.

OPATŘENÍ - 04.02

Projektové dny „Boříme hranice“

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Smyslem projektu realizovaného ve spolupráci s Českou
filharmonií a Idou Kelarovou, je „boření hranic“ – ve vlastní
hlavě i mezi jednotlivci a skupinami odlišnými rasově,
sociálně, věkově a jakkoli jinak. Projekt má podpořit
kreativitu, poznání vlastních schopností i hranic žáků,
respektování hranic svých i druhých a zároveň ukázat
možnosti či smysl jejich překonávání v rámci spolupráce na
společném díle.

AKTIVITA – 04.02.01
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanoveného opatření

Příprava projektu "Boříme hranice"

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vedení školy, pedagogové školy, externí vedoucí dílen.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace aktivity

Červen-září 2015.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace nevyžaduje zvláštní náklady.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Materiály k prezentaci smyslu projektu.
Materiály k organizaci dílen.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
a výstupy aktivity

Vedení školy.

Další případné poznámky:

Během 4 dnů budou žáci 5.-9. tříd pracovat v rámci
nejrůznějších kreativních či jinak prakticky orientovaných
dílen. Zde prožijí a poznají hranice své, druhých i světa;
hranice, které budou respektovat, prolamovat i stavět přes
mosty.Žáci 1.-4. tříd budou mít projektové vyučovaní v
rámci své třídy s třídním učitelem s možností navštěvovat
různé dílny.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Trmice
Adresa: Tyršova 482, Trmice

CÍL 04 - OPATŘENÍ 04.02 - AKTIVITA 04.02.02
CÍL - 04

Zlepšit úroveň a výsledky vzdělávání (se) žáků

Charakteristika cíle

Podpořit aktivity a opatření, které by měly vést ke zlepšování
úrovně a výsledků vzdělávání. Zlepšením těchto výsledků se
podpoří možnost lepšího výběru dalšího vzdělávání v
sekundární sféře a uplatnitelnost na trhu práce.

OPATŘENÍ - 04.02

Projektové dny „Boříme hranice“

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Smyslem projektu realizovaného ve spolupráci s Českou
filharmonií a Idou Kelarovou, je „boření hranic“ – ve vlastní
hlavě a mezi skupinami odlišnými rasově, sociálně, věkově a
jakkoli jinak. Projekt má podpořit kreativitu, poznání
vlastních schopností i hranic žáků, respektování hranic svých
i druhých a zároveň ukázat možnosti či smysl jejich
překonávání v rámci spolupráce na společném díle.

AKTIVITA – 04.02.02
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanoveného opatření

Realizace projektu Boříme hranice

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Žáci 5. až 9. tříd plus žáci z jiných (i zahraničních) škol plus
pedagogičtí pracovníci školy a externí spolupracovníci.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace aktivity

Září 2015.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Náklady na práci externích spolupracovníků a materiály k
činnosti – ze zdrojů školy, případně sponzorů.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

1. „Výtvory“ jednotlivých kreativních dílen (koncerty,
výstavy, taneční vystoupení, výtvarné produkty,…)
2. Seznamy žáků zapojených v dílnách
3. Fotodokumentace a film z dílny školní televize Šotek.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
a výstupy aktivity

Vedení školy.

Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Trmice
Adresa: Tyršova 482, Trmice

CÍL 04 - OPATŘENÍ 04.02 - AKTIVITA 04.02.03
CÍL - 04

Zlepšit úroveň a výsledky vzdělávání (se) žáků

Charakteristika cíle

Podpořit aktivity a opatření, které by měly vést ke zlepšování
úrovně a výsledků vzdělávání. Zlepšením těchto výsledků se
podpoří možnost lepšího výběru dalšího vzdělávání v
sekundární sféře a uplatnitelnost na trhu práce.

OPATŘENÍ - 04.02

Projektové dny „Boříme hranice“

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Smyslem projektu realizovaného ve spolupráci s Českou
filharmonií a Idou Kelarovou, je „boření hranic“ – ve vlastní
hlavě a mezi skupinami odlišnými rasově, sociálně, věkově a
jakkoli jinak. Projekt má podpořit kreativitu, poznání
vlastních schopností i hranic žáků, respektování hranic
svých i druhých a zároveň ukázat možnosti či smysl jejich
překonávání v rámci spolupráce na společném díle.

AKTIVITA – 04.02.03
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanoveného opatření

Zhodnocení přínosu projektu „Boříme hranice“

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Všichni pedagogové školy.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace aktivity

Říjen 2015.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb
INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Realizace aktivity nevyžaduje zádné náklady.
Písemný záznam z pedagogické porady.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
a výstupy aktivity

Vedení školy.

Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Trmice
Adresa: Tyršova 482, Trmice

CÍL 04 - OPATŘENÍ 04.03 - AKTIVITA 04.03.01
CÍL - 04

Zlepšit úroveň a výsledky vzdělávání (se) žáků

Charakteristika cíle

Podpořit aktivity a opatření, které by měly vést ke zlepšování
úrovně a výsledků vzdělávání. Zlepšením těchto výsledků se
podpoří možnost lepšího výběru dalšího vzdělávání v
sekundární sféře a uplatnitelnost na trhu práce.

OPATŘENÍ - 04.03

Odborné učebny na 2. stupni školy

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Přechodem od kmenových tříd k „odborným učebnám“
chceme posílit roli činnostního a kooperativního vyučování.
Každý učitel by měl mít „svou“ učebnu (dle aprobace),
uzpůsobenou prostorově a vybavenou pomůckami,
technikou, literaturou a dalšími zdroji k aktivní, samostatné
práci žáků. Také fakt, že žáci chodí do výuky za učiteli, má
podtrhnout skutečnost, že nejsou pasivními příjemci
informací, nýbrž jejich aktivními hledači, konzumenty,
uživateli a tvůrci nových informací.

AKTIVITA – 04.03.01
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanoveného opatření

Analýza podmínek a předpokladů k vytvoření odborných
učeben na druhém stupni

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Učitelé druhého stupně.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace aktivity

Září 2015.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb
INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Realizace aktivity nevyžaduje žádné náklady.
Zápis z jednání s pedagogy.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
a výstupy aktivity

Vedení školy.

Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Trmice
Adresa: Tyršova 482, Trmice

CÍL 04 - OPATŘENÍ 04.03 - AKTIVITA 04.03.02
CÍL - 04

Zlepšit úroveň a výsledky vzdělávání (se) žáků

Charakteristika cíle

Podpořit aktivity a opatření, které by měly vést ke zlepšování
úrovně a výsledků vzdělávání. Zlepšením těchto výsledků se
podpoří možnost lepšího výběru dalšího vzdělávání v
sekundární sféře a uplatnitelnost na trhu práce.

OPATŘENÍ - 04.03

Odborné učebny na 2. stupni školy

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Přechodem od kmenových tříd k „odborným učebnám“
chceme posílit roli činnostního a kooperativního vyučování.
Každý učitel by měl mít „svou“ učebnu (dle aprobace),
uzpůsobenou prostorově a vybavenou pomůckami,
technikou, literaturou a dalšími zdroji k aktivní, samostatné
práci žáků. Také fakt, že žáci chodí do výuky za učiteli, má
podtrhnout skutečnost, že nejsou pasivními příjemci
informací, nýbrž jejich aktivními hledači, konzumenty,
uživateli a tvůrci nových informací.

AKTIVITA – 04.03.02
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanoveného opatření

Nutnost zajištění bezbariérového přístupu k možné
realizaci odborných učeben na 2. stupni – zjištění
nákladů

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vedení školy.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace aktivity

Září 2015.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb
INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Realizace aktivity nevyžaduje žádné náklady.
Nabídky dodavatelů.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
a výstupy aktivity

Vedení školy.

Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Trmice
Adresa: Tyršova 482, Trmice

CÍL 04 - OPATŘENÍ 04.03 - AKTIVITA 04.03.03
CÍL - 04

Zlepšit úroveň a výsledky vzdělávání (se) žáků

Charakteristika cíle

Podpořit aktivity a opatření, které by měly vést ke zlepšování
úrovně a výsledků vzdělávání. Zlepšením těchto výsledků se
podpoří možnost lepšího výběru dalšího vzdělávání v
sekundární sféře a uplatnitelnost na trhu práce.

OPATŘENÍ - 04.03

Odborné učebny na 2. stupni školy

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Přechodem od kmenových tříd k „odborným učebnám“
chceme posílit roli činnostního a kooperativního vyučování.
Každý učitel by měl mít „svou“ učebnu (dle aprobace),
uzpůsobenou prostorově a vybavenou pomůckami,
technikou, literaturou a dalšími zdroji k aktivní, samostatné
práci žáků. Také fakt, že žáci chodí do výuky za učiteli, má
podtrhnout skutečnost, že nejsou pasivními příjemci
informací, nýbrž jejich aktivními hledači, konzumenty,
uživateli a tvůrci nových informací.

AKTIVITA – 04.03.03
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanoveného opatření

Komunikace se zřizovatelem ohledně vybudování
bezbariérového přístupu

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vedení školy.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace aktivity

Září-říjen 2015.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb
INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Realizace aktivity nevyžaduje žádné náklady.
Nabídky dodavatelů.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
a výstupy aktivity

Zápis z jednání rady města.

Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Trmice
Adresa: Tyršova 482, Trmice

CÍL 04 - OPATŘENÍ 04.04 - AKTIVITA 04.04.01
CÍL - 04

Zlepšit úroveň a výsledky vzdělávání (se) žáků

Charakteristika cíle

Podpořit aktivity a opatření, které by měly vést ke zlepšování
úrovně a výsledků vzdělávání. Zlepšením těchto výsledků se
podpoří možnost lepšího výběru dalšího vzdělávání v
sekundární sféře a uplatnitelnost na trhu práce.

OPATŘENÍ - 04.04

Srovnávací testy žáků v návaznosti na aplikaci
inovativních metod a forem práce

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Formou srovnávacích testů sledovat výsledky vzdělávání
žáků. Ověřovat tak účinnost nasazení inovativních
didaktických metod a forem.

AKTIVITA – 04.04.01
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanoveného opatření

Tvorba koncepce a systému srovnávacích testů

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Všichni pedagogové školy.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace aktivity

Leden-březen 2016.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje žádné náklady.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

1. Přehled předmětů a ročníků, v nichž bude testování
realizováno. 2. Časový a organizační harmonogram.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
a výstupy aktivity

Vedení školy.

Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Trmice
Adresa: Tyršova 482, Trmice

CÍL 04 - OPATŘENÍ 04.04 - AKTIVITA 04.04.02
CÍL - 04

Zlepšit úroveň a výsledky vzdělávání (se) žáků

Charakteristika cíle

Podpořit aktivity a opatření, které by měly vést ke zlepšování
úrovně a výsledků vzdělávání. Zlepšením těchto výsledků se
podpoří možnost lepšího výběru dalšího vzdělávání v
sekundární sféře a uplatnitelnost na trhu práce.

OPATŘENÍ - 04.04

Srovnávací testy žáků v návaznosti na aplikaci
inovativních metod a forem práce

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Formou srovnávacích testů sledovat výsledky vzdělávání
žáků. Ověřovat tak účinnost nasazení inovativních
didaktických metod a forem.

AKTIVITA – 04.04.02
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanoveného opatření

Vypracování jednotlivých testů v návaznosti na dosažení
reálných výstupů a zamýšlených kompetencí v ŠVP

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Určení pedagogové dle aprobací a ročníků.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace aktivity

Duben-srpen 2016.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje žádné náklady.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Připravené jednotlivé testy ve formě pracovních listů – v
elektronické či papírové podobě.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
a výstupy aktivity

Vedení školy.

Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Trmice
Adresa: Tyršova 482, Trmice

CÍL 04 - OPATŘENÍ 04.04 - AKTIVITA 04.04.03
CÍL - 04

Zlepšit úroveň a výsledky vzdělávání (se) žáků

Charakteristika cíle

Podpořit aktivity a opatření, které by měly vést ke zlepšování
úrovně a výsledků vzdělávání. Zlepšením těchto výsledků se
podpoří možnost lepšího výběru dalšího vzdělávání v
sekundární sféře a uplatnitelnost na trhu práce.

OPATŘENÍ - 04.04

Srovnávací testy žáků v návaznosti na aplikaci
inovativních metod a forem práce

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Formou srovnávacích testů sledovat výsledky vzdělávání
žáků. Ověřovat tak účinnost nasazení inovativních
didaktických metod a forem.

AKTIVITA – 04.04.03
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanoveného opatření

Realizace testování

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Určení pedagogičtí pracovníci .

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace aktivity

Dle vytvořeného časového harmonogramu v průběhu
školního roku září 2016 a červen 2017.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb
INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Testovací listy – elektronické či papírové.
Vyplněné testovací listy.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
a výstupy aktivity

Vedení školy.

Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Trmice
Adresa: Tyršova 482, Trmice

CÍL 04 - OPATŘENÍ 04.04 - AKTIVITA 04.04.04
CÍL - 04

Zlepšit úroveň a výsledky vzdělávání (se) žáků

Charakteristika cíle

Podpořit aktivity a opatření, které by měly vést ke zlepšování
úrovně a výsledků vzdělávání. Zlepšením těchto výsledků se
podpoří možnost lepšího výběru dalšího vzdělávání v
sekundární sféře a uplatnitelnost na trhu práce.

OPATŘENÍ - 04.04

Srovnávací testy žáků v návaznosti na aplikaci
inovativních metod a forem práce

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Formou srovnávacích testů sledovat výsledky vzdělávání
žáků. Ověřovat tak účinnost nasazení inovativních
didaktických metod a forem.

AKTIVITA – 04.04.04
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanoveného opatření

Vyhodnocení testů

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vedení školy společně s jednotlivými učiteli vyhodnotí
průběh a výsledky testování.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace aktivity

Průběžně v návaznosti na proběhlé testy.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Grafy s výsledky testování.
Písemné zhodnocení v rámci zápisu z jednání grémia.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
a výstupy aktivity

Vedení školy.

Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Trmice
Adresa: Tyršova 482, Trmice

CÍL 04 - OPATŘENÍ 04.04 - AKTIVITA 04.04.05
CÍL - 04

Zlepšit úroveň a výsledky vzdělávání (se) žáků

Charakteristika cíle

Podpořit aktivity a opatření, které by měly vést ke zlepšování
úrovně a výsledků vzdělávání. Zlepšením těchto výsledků se
podpoří možnost lepšího výběru dalšího vzdělávání v
sekundární sféře a uplatnitelnost na trhu práce.

OPATŘENÍ - 04.04

Srovnávací testy žáků v návaznosti na aplikaci
inovativních metod a forem práce

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Formou srovnávacích testů sledovat výsledky vzdělávání
žáků. Ověřovat tak účinnost nasazení inovativních
didaktických metod a forem.

AKTIVITA – 04.04.05
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanoveného opatření

Vytvoření systému testování

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vedení školy společně s učiteli vyhodnotí průběh a výsledky
testování a vytvoří systém testování, který bude
synchronicky a hlavně diachronicky porovnávat výsledky
vzdělávání v následujících letech

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace aktivity

Únor-červen 2017.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb
INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení.
Písemný návrh systému testování.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
a výstupy aktivity

Vedení školy.

Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Trmice
Adresa: Tyršova 482, Trmice

CÍL 04 - OPATŘENÍ 04.05 - AKTIVITA 04.05.01
CÍL - 04

Zlepšit úroveň a výsledky vzdělávání (se)
žáků

Charakteristika cíle

Podpořit aktivity a opatření, které by měly vést ke zlepšování
úrovně a výsledků vzdělávání. Zlepšením těchto výsledků se
podpoří možnost lepšího výběru dalšího vzdělávání v
sekundární sféře a uplatnitelnost na trhu práce.

OPATŘENÍ - 04.05

Rozšíření nabídky zájmových útvarů o kroužky
orientované prakticky-vzdělanostně

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Podporovat žáky v získávání nových a rozšiřujících
poznatků a souvislostí dle jejich zájmu a možností
pedagogů. Posilovat tak možnosti činnostního učení s
praktickým impaktem. Motivovat také pedagogy k
přemýšlení o založení nového kroužku.

AKTIVITA – 04.05.01
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanoveného opatření

Přírodovědně-zeměpisný kroužek

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

G. Kádek, K. Adamová a zapojení žáci

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace aktivity

Pravidelný kroužek s dvouhodinovou časovou dotací týdně
ve školním roce (od 2015-2016).

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb
INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Pořízení meteostanice a tabletů – ze zdrojů školy a grantů
EU.
Docházkový arch zájmového útvaru.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
a výstupy aktivity

Vedení školy.

Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Trmice
Adresa: Tyršova 482, Trmice

CÍL 04 - OPATŘENÍ 04.05 - AKTIVITA 04.05.02
CÍL - 04

Zlepšit úroveň a výsledky vzdělávání (se) žáků

Charakteristika cíle

Podpořit aktivity a opatření, které by měly vést ke zlepšování
úrovně a výsledků vzdělávání. Zlepšením těchto výsledků se
podpoří možnost lepšího výběru dalšího vzdělávání v
sekundární sféře a uplatnitelnost na trhu práce.

OPATŘENÍ - 04.05

Rozšíření nabídky zájmových útvarů o kroužky
orientované prakticky-vzdělanostně

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Podporovat žáky v získávání nových a rozšiřujících
poznatků a souvislostí dle jejich zájmu a možností
pedagogů. Posilovat tak možnosti činnostního učení s
praktickým impaktem. Motivovat také pedagogy k
přemýšlení o založení nového kroužku.

AKTIVITA – 04.05.02
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanoveného opatření

Nabídka a realizace jazykových zájmových útvarů (AJ,
NJ,…)

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vyučující cizího jazyka a zapojení žáci.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace aktivity

Pravidelný kroužek s dvouhodinovou časovou dotací týdně
ve školním roce (od 2015-2016).

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb
INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Pracovní listy, případně další materiály.
Docházkový arch zájmového útvaru.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
a výstupy aktivity

Vedení školy.

Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Trmice
Adresa: Tyršova 482, Trmice

CÍL 04 - OPATŘENÍ 04.05 - AKTIVITA 04.05.03
CÍL - 04

Zlepšit úroveň a výsledky vzdělávání (se) žáků

Charakteristika cíle

Podpořit aktivity a opatření, které by měly vést ke zlepšování
úrovně a výsledků vzdělávání. Zlepšením těchto výsledků se
podpoří možnost lepšího výběru dalšího vzdělávání v
sekundární sféře a uplatnitelnost na trhu práce.

OPATŘENÍ - 04.05

Rozšíření nabídky zájmových útvarů o kroužky
orientované prakticky-vzdělanostně

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Podporovat žáky v získávání nových a rozšiřujících
poznatků a souvislostí dle jejich zájmu a možností
pedagogů. Posilovat tak možnosti činnostního učení s
praktickým impaktem. Motivovat také pedagogy k
přemýšlení o založení nového kroužku.

AKTIVITA – 04.05.03
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanoveného opatření

Nabídka a realizace zájmových útvarů orientovaných na
čtenářství, deklamaci, rétoriku, divadlo

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

K. Jelenová a zapojení žáci.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace aktivity

Pravidelný kroužek s dvouhodinovou časovou dotací týdně
ve školním roce (od 2015-2016).

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb
INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Náklady na pořízení knih, případně rekvizit a kostýmů.
Docházkový arch zájmového útvaru.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
a výstupy aktivity

Vedení školy.

Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Trmice
Adresa: Tyršova 482, Trmice

CÍL 04 - OPATŘENÍ 04.05 - AKTIVITA 04.05.04
CÍL - 04

Zlepšit úroveň a výsledky vzdělávání (se) žáků

Charakteristika cíle

Podpořit aktivity a opatření, které by měly vést ke zlepšování
úrovně a výsledků vzdělávání. Zlepšením těchto výsledků se
podpoří možnost lepšího výběru dalšího vzdělávání v
sekundární sféře a uplatnitelnost na trhu práce.

OPATŘENÍ - 04.05

Rozšíření nabídky zájmových útvarů o kroužky
orientované prakticky-vzdělanostně

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Podporovat žáky v získávání nových a rozšiřujících
poznatků a souvislostí dle jejich zájmu a možností
pedagogů. Posilovat tak možnosti činnostního učení s
praktickým impaktem. Motivovat také pedagogy k
přemýšlení o založení nového kroužku.

AKTIVITA – 04.05.04
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanoveného opatření

Mladý záchranář

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

V. Nečas a zapojení žáci.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace aktivity

Pravidelný kroužek s dvouhodinovou časovou dotací týdně
ve školním roce (od 2015-2016).

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb
INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Náklady na pořízení pomůcek a potřebného zdravotnického
materiálu.
Docházkový arch zájmového útvaru.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
a výstupy aktivity

Vedení školy.

Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Trmice
Adresa: Tyršova 482, Trmice

CÍL 04 - OPATŘENÍ 04.06 - AKTIVITA 04.06.01
CÍL - 04

Zlepšit úroveň a výsledky vzdělávání (se) žáků

Charakteristika cíle

Podpořit aktivity a opatření, které by měly vést ke zlepšování
úrovně a výsledků vzdělávání. Zlepšením těchto výsledků se
podpoří možnost lepšího výběru dalšího vzdělávání v
sekundární sféře a uplatnitelnost na trhu práce.

OPATŘENÍ - 04.06

Celoškolní projekty podporující mezipředmětové vztahy
a praktické dovednosti žáků

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Realizovat projekty, které posílí mezipředmětovost a
komplexní pojetí vzdělávání s důrazem na jeho činnostní
charakter a praktický dopad.

AKTIVITA – 04.06.01
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanoveného opatření

Abychom si věděli rady

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

V. Nečas a vedení školy, všichni zaměstnanci školy, externí
subjekty.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace aktivity

Celodenní projekt v květnu/červnu 2016 a opakující se v
dvouletém intervalu.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace nevyžaduje žádné mimořádné náklady – ty nesou
zapojené subjekty ze svých rozpočtů (státní policie, městská
policie, dobrovolní hasiči, členové Červeného kříže atd.).

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Zápis v třídní knize.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
a výstupy aktivity

Vedení školy.

Další případné poznámky:

Projekt se týká teorie a praxe v oblastech bezpečnosti, první
pomoci, sebeobrany, chování v dopravě, rizikových situací a
katastrof.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Trmice
Adresa: Tyršova 482, Trmice

CÍL 04 - OPATŘENÍ 04.06 - AKTIVITA 04.06.02
CÍL - 04

Zlepšit úroveň a výsledky vzdělávání (se) žáků

Charakteristika cíle

Podpořit aktivity a opatření, které by měly vést ke zlepšování
úrovně a výsledků vzdělávání. Zlepšením těchto výsledků se
podpoří možnost lepšího výběru dalšího vzdělávání v
sekundární sféře a uplatnitelnost na trhu práce.

OPATŘENÍ - 04.06

Celoškolní projekty podporující mezipředmětové vztahy
a praktické dovednosti žáků

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Realizovat projekty, které posílí mezipředmětovost a
komplexní pojetí vzdělávání s důrazem na jeho činnostní
charakter a praktický dopad.

AKTIVITA – 04.06.02
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanoveného opatření

Cesta kolem světa

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

G. Kádek, K. Adamová a ostatní učitelé + všichni žáci školy.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace aktivity

Celodenní projekt v dubnu 2017 a opakující se v dvouletém
intervalu.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb
INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Realizace nevyžaduje žádné mimořádné náklady.
Zápis v třídní knize.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
a výstupy aktivity

Vedení školy.

Další případné poznámky:

Projekt v sobě spojuje mezipředmětové znalosti o vybraném
státě světa, jeho obyvatelích, zeměpisných a kulturních
zajímavostech, kuchyni atd., které formou hádanek, kvízů,
soutěží, praktických ukázek připravují žáci jedné třídy pro
žáky dalších tříd.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Trmice
Adresa: Tyršova 482, Trmice

CÍL 04 - OPATŘENÍ 04.07 - AKTIVITA 04.07.01
CÍL - 04

Zlepšit úroveň a výsledky vzdělávání (se) žáků

Charakteristika cíle

Podpořit aktivity a opatření, které by měly vést ke zlepšování
úrovně a výsledků vzdělávání. Zlepšením těchto výsledků se
podpoří možnost lepšího výběru dalšího vzdělávání v
sekundární sféře a uplatnitelnost na trhu práce.

OPATŘENÍ - 04.07

Odpolední hudební škola

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Rozšířit nabídku hudebních kurzů Odpolední hudební školy
o další nástroje. Projekt Odpolední hudební škola je
primárně určen žákům školy, kteří mají daleko do ZUŠ i do
kapsy, tak aby mohli rozvíjet své dovednosti a talenty.

AKTIVITA – 04.07.01
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanoveného opatření

Rozšíření nabídky kurzů dle zájmu žáků

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vyučující kurzů a žáci školy.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace aktivity

Únor-červen 2016.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb
INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Realizace aktivity zahrnuje náklady na mzdu vyučujícího –
ze zdrojů školy a grantů.
Docházkový arch zájmového útvaru.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
a výstupy aktivity

Vedení školy.

Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Trmice
Adresa: Tyršova 482, Trmice

CÍL 04 - OPATŘENÍ 04.07 - AKTIVITA 04.07.02
CÍL - 04

Zlepšit úroveň a výsledky vzdělávání (se) žáků

Charakteristika cíle

Podpořit aktivity a opatření, které by měly vést ke zlepšování
úrovně a výsledků vzdělávání. Zlepšením těchto výsledků se
podpoří možnost lepšího výběru dalšího vzdělávání v
sekundární sféře a uplatnitelnost na trhu práce.

OPATŘENÍ - 04.07

Odpolední hudební škola

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Rozšířit nabídku hudebních kurzů Odpolední hudební školy
o další nástroje. Projekt Odpolední hudební škola je
primárně určen žákům školy, kteří mají daleko do ZUŠ i do
kapsy, tak aby mohli rozvíjet své dovednosti a talenty.

AKTIVITA – 04.07.02
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanoveného opatření

Založení „přípravky“ školního orchestru Trmi©kus

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

D. Straněk a zapojení žáci.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace aktivity

Zájmový útvar s 1-2 hodinovou týdenní dotací.
V průběhu šokolního roku 2015-2016.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb
INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Realizace aktivity zahrnuje náklady na mzdu vyučujícího –
ze zdrojů školy a grantů.
Docházkový arch zájmového útvaru.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
a výstupy aktivity

Vedení školy.

Další případné poznámky:

Masivní odchod absolventů školy, kteří sice hodlají
pokračovat v činnosti, vede k nutnosti vychovávat nástupce
úspěšného tělesa.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Trmice
Adresa: Tyršova 482, Trmice

CÍL 04 - OPATŘENÍ 04.08 - AKTIVITA 04.08.01
CÍL - 04

Zlepšit úroveň a výsledky vzdělávání (se) žáků

Charakteristika cíle

Podpořit aktivity a opatření, které by měly vést ke zlepšování
úrovně a výsledků vzdělávání. Zlepšením těchto výsledků se
podpoří možnost lepšího výběru dalšího vzdělávání v
sekundární sféře a uplatnitelnost na trhu práce.

OPATŘENÍ - 04.08

Péče o absolventy školy

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Vytvořit platformu pro lepší informovanost o výsledcích
vzdělávání absolventů po dobu studia v sekundárním
vzdělávání, včetně nabídky pomoci s doučováním.

AKTIVITA – 04.08.01
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanoveného opatření

Vybudovat databázi kontaktů na absolventy

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Třídní učitel absolventů a vedení školy.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace aktivity

Listopad 2015 - červen 2016.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb
INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Realizace aktivity nevyžaduje žádné mimořádné náklady.
Databáze kontaktů.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
a výstupy aktivity

Vedení školy.

Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Trmice
Adresa: Tyršova 482, Trmice

CÍL 04 - OPATŘENÍ 04.08 - AKTIVITA 04.08.02
CÍL - 04

Zlepšit úroveň a výsledky vzdělávání (se) žáků

Charakteristika cíle

Podpořit aktivity a opatření, které by měly vést ke zlepšování
úrovně a výsledků vzdělávání. Zlepšením těchto výsledků se
podpoří možnost lepšího výběru dalšího vzdělávání v
sekundární sféře a uplatnitelnost na trhu práce.

OPATŘENÍ - 04.08

Péče o absolventy školy

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Vytvořit platformu pro lepší informovanost o výsledcích
vzdělávání absolventů po dobu studia v sekundárním
vzdělávání, včetně nabídky pomoci s doučováním.

AKTIVITA – 04.08.02
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanoveného opatření

Oslovení absolventů s žádostí o zpětnou vazbu o
výsledcích studia

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Třídní učitel absolventů a vedení školy.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace aktivity

Leden-červen 2016.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje žádné mimořádné náklady.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Databáze absolventů s přehledem o navštěvované škole a
výsledcích studia.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
a výstupy aktivity

Vedení školy.

Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Trmice
Adresa: Tyršova 482, Trmice

CÍL 04 - OPATŘENÍ 04.08 - AKTIVITA 04.08.03
CÍL - 04

Zlepšit úroveň a výsledky vzdělávání (se) žáků

Charakteristika cíle

Podpořit aktivity a opatření, které by měly vést ke zlepšování
úrovně a výsledků vzdělávání. Zlepšením těchto výsledků se
podpoří možnost lepšího výběru dalšího vzdělávání v
sekundární sféře a uplatnitelnost na trhu práce.

OPATŘENÍ - 04.08

Péče o absolventy školy

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Vytvořit platformu pro lepší informovanost o výsledcích
vzdělávání absolventů po dobu studia v sekundárním
vzdělávání, včetně nabídky pomoci s doučováním.

AKTIVITA – 04.08.03
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanoveného opatření

Vytvořit skupinu/y absolventů na některé ze sociálních
sítí

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vedení školy s vybranými absolventy.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace aktivity

Září-prosinec 2016.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb
INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Realizace aktivity nevyžaduje žádné mimořádné náklady.
Existující profil/stránka/zeď skupiny.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
a výstupy aktivity

Vedení školy.

Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Trmice
Adresa: Tyršova 482, Trmice

CÍL 04 - OPATŘENÍ 04.08 - AKTIVITA 04.08.04
CÍL - 04

Zlepšit úroveň a výsledky vzdělávání (se) žáků

Charakteristika cíle

Podpořit aktivity a opatření, které by měly vést ke zlepšování
úrovně a výsledků vzdělávání. Zlepšením těchto výsledků se
podpoří možnost lepšího výběru dalšího vzdělávání v
sekundární sféře a uplatnitelnost na trhu práce.

OPATŘENÍ - 04.08

Péče o absolventy školy

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Vytvořit platformu pro lepší informovanost o výsledcích
vzdělávání absolventů po dobu studia v sekundárním
vzdělávání, včetně nabídky pomoci s doučováním.

AKTIVITA – 04.08.04
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanoveného opatření

Vytvořit prostor pro vrstevnické vyučování a setkávání
absolventů se stávajícími žáky školy

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Absolventi, žáci školy, vedení školy.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace aktivity

Školní rok 2016-2017 a následující.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb
INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Realizace aktivity nevyžaduje žádné mimořádné náklady.
Záznam v třídní knize.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
a výstupy aktivity

Vedení školy.

Další případné poznámky:

Zkušenosti absolventů jsou nenahraditelným zdrojem
informací a motivace pro žáky školy.

CÍL 05 – Podpořit rozvoj logického myšlení
Charakteristika cíle
Cílem je podpořit koncepční kroky, které by měly vést k rozvoji logického uvažování jako jednoho
ze sloupů přípravy na život a profese v budoucnosti, které dnes neexistují a o jejichž podobě
nemáme dosud tušení.

OPATŘENÍ 05.01 - Podpora výuky matematiky dle metody prof. Hejného (Fraus)
Charakteristika opatření
Prostřednictvím tohoto opatření chceme podpořit důsledné nasazení výuky matematiky na prvním
stupni dle metody prof. Hejného, která cílí právě na rozvoj matematického a logického myšlení.
Učebnice Fraus jsou sice standardní učebnicí pro výuku matematiky na škole, ale její aplikace
naráží občas na argumenty „že to není pro každého“, „že na to někteří nestačí“ apod.
To je v případech důsledně inkluzivního přístupu k žákům někdy oprávněné, minimálně prvky této
metody jsou ovšem uplatnitelné u každého. A naopak žákům nadaným nelze dle našeho názoru
v rozvoji pomáhat lépe.

OPATŘENÍ 05.02 - Posílení role informatického myšlení v hodinách IKT
Charakteristika opatření
Chceme posílit úlohu informatického myšlení (logické úlohy, algoritmizace, programování)
v předmětu Informační a komunikační technologie na úkor seznamování se s komunikačními
technologiemi, které naleznou přednostně místo v předmětu Pracovní činnosti, tematický okruh
Využití digitálních technologií.

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 Trmice
Adresa: Tyršova 482, Trmice

CÍL 05 - OPATŘENÍ 05.01 - AKTIVITA 05.01.01
CÍL - 05

Podpořit rozvoj logického myšlení

Charakteristika cíle

Podpořit koncepční kroky, které by měly vést k rozvoji
logického uvažování jako jednoho ze sloupů přípravy na
život a profese v budoucnosti, které dnes neexistují a o
jejichž podobě nemáme tušení.

OPATŘENÍ - 05.01

Podpora výuky matematiky dle metody prof. Hejného
(Fraus)

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Podpořit důsledné nasazení výuky matematiky na prvním
stupni dle metody prof. Hejného, která cílí právě na rozvoj
matematického a logického myšlení.
Učebnice Fraus jsou sice standardní učebnicí pro výuku
matematiky na škole, ale její aplikace naráží občas na
argumenty „že to není pro každého“, „že na to někteří
nestačí“ apod. To je v případech důsledně inkluzivního
přístupu k žákům někdy oprávněné, minimálně prvky této
metody jsou ovšem uplatnitelné u každého. A naopak žákům
nadaným nelze v rozvoji pomáhat lépe.

AKTIVITA – 05.01.01
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanoveného opatření

Motivace učitelů matematiky na 1. stupni k důslednému
používání učebnic Fraus

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vedení školy, vyučující matematiky na 1. stupni.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace aktivity

Září-říjen 2015 a průběžně během školního roku.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb
INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Realizace aktivity nevyžaduje specifické náklady či
vybavení.
Zápis z jednání s pedagogy.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
a výstupy aktivity

Vedení školy.

Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Trmice
Adresa: Tyršova 482, Trmice

CÍL 05 - OPATŘENÍ 05.01 - AKTIVITA 05.01.02
CÍL - 05

Podpořit rozvoj logického myšlení

Charakteristika cíle

Podpořit koncepční kroky, které by měly vést ke k rozvoji
logického uvažování jako jednoho ze sloupů přípravy na
život a profese v budoucnosti, které dnes neexistují a o
jejichž podobě nemáme ani tušení.

OPATŘENÍ - 05.01

Podpora výuky matematiky dle metody prof. Hejného
(Fraus)

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Podpořit důsledné nasazení výuky matematiky na prvním
stupni dle metody prof. Hejného, která cílí právě na rozvoj
matematického a logického myšlení.
Učebnice Fraus jsou sice standardní učebnicí pro výuku
matematiky na škole, ale její aplikace naráží občas na
argumenty „že to není pro každého“, „že na to někteří
nestačí“ apod. To je v případech důsledně inkluzivního
přístupu k žákům někdy oprávněné, minimálně prvky této
metody jsou ovšem uplatnitelné u každého. A naopak žákům
nadaným nelze v rozvoji pomáhat lépe.

AKTIVITA – 05.01.02
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanoveného opatření

Metodická podpora učitelů matematiky na 1. stupni při
vedení výuky s učebnicí Fraus

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Externí lektor.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace aktivity

Listopad 2015-leden 2016.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb
INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Odměna pro lektora ze zdrojů školy.
Prezenční listina.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
a výstupy aktivity

Vedení školy.

Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Trmice
Adresa: Tyršova 482, Trmice

CÍL 05 - OPATŘENÍ 05.01 - AKTIVITA 05.01.03
CÍL - 05

Podpořit rozvoj logického myšlení

Charakteristika cíle

Podpořit koncepční kroky, které by měly vést ke k rozvoji
logického uvažování jako jednoho ze sloupů přípravy na
život a profese v budoucnosti, které dnes neexistují a o
jejichž podobě nemáme ani tušení.

OPATŘENÍ - 05.01

Podpora výuky matematiky dle metody prof. Hejného
(Fraus)

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Podpořit důsledné nasazení výuky matematiky na prvním
stupni dle metody prof. Hejného, která cílí právě na rozvoj
matematického a logického myšlení.
Učebnice Fraus jsou sice standardní učebnicí pro výuku
matematiky na škole, ale její aplikace naráží občas na
argumenty „že to není pro každého“, „že na to někteří
nestačí“ apod. To je v případech důsledně inkluzivního
přístupu k žákům někdy oprávněné, minimálně prvky této
metody jsou ovšem uplatnitelné u každého. A naopak žákům
nadaným nelze v rozvoji pomáhat lépe.

AKTIVITA – 05.01.03
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanoveného opatření

Evaluace důsledného nasazení metody a zpětná vazba
pedagogů

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vedení školy a zapojení pedagogové.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace aktivity

Duben-květen 2016.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb
INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení.
Zápis z jednání a seznam případných opatření.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
a výstupy aktivity

Vedení školy.

Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Trmice
Adresa: Tyršova 482, Trmice

CÍL 05 - OPATŘENÍ 05.01 - AKTIVITA 05.01.04
CÍL - 05

Podpořit rozvoj logického myšlení

Charakteristika cíle

Podpořit koncepční kroky, které by měly vést ke k rozvoji
logického uvažování jako jednoho ze sloupů přípravy na
život a profese v budoucnosti, které dnes neexistují a o
jejichž podobě nemáme ani tušení.

OPATŘENÍ - 05.01

Podpora výuky matematiky dle metody prof. Hejného
(Fraus)

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Podpořit důsledné nasazení výuky matematiky na prvním
stupni dle metody prof. Hejného, která cílí právě na rozvoj
matematického a logického myšlení.
Učebnice Fraus jsou sice standardní učebnicí pro výuku
matematiky na škole, ale její aplikace naráží občas na
argumenty „že to není pro každého“, „že na to někteří
nestačí“ apod. To je v případech důsledně inkluzivního
přístupu k žákům někdy oprávněné, minimálně prvky této
metody jsou ovšem uplatnitelné u každého. A naopak žákům
nadaným nelze v rozvoji pomáhat lépe.

AKTIVITA – 05.01.04
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanoveného opatření

Příprava na nasazení výuky dle metody prof. Hejného na
2. stupni

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vedení školy a učitelé matematiky na 2. stupni.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace aktivity

Druhé pololetí školního roku 2015-2016.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Záznam o zkušenostech z pilotáže metody v 6. třídách na
vybraných pilotních školách.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
a výstupy aktivity

Vedení školy.

Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Trmice
Adresa: Tyršova 482, Trmice

CÍL 05 - OPATŘENÍ 05.01 - AKTIVITA 05.01.05
CÍL - 05

Podpořit rozvoj logického myšlení

Charakteristika cíle

Podpořit koncepční kroky, které by měly vést ke k rozvoji
logického uvažování jako jednoho ze sloupů přípravy na
život a profese v budoucnosti, které dnes neexistují a o
jejichž podobě nemáme ani tušení.

OPATŘENÍ - 05.01

Podpora výuky matematiky dle metody prof. Hejného
(Fraus)

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Podpořit důsledné nasazení výuky matematiky na prvním
stupni dle metody prof. Hejného, která cílí právě na rozvoj
matematického a logického myšlení.
Učebnice Fraus jsou sice standardní učebnicí pro výuku
matematiky na škole, ale její aplikace naráží občas na
argumenty „že to není pro každého“, „že na to někteří
nestačí“ apod. To je v případech důsledně inkluzivního
přístupu k žákům někdy oprávněné, minimálně prvky této
metody jsou ovšem uplatnitelné u každého. A naopak žákům
nadaným nelze v rozvoji pomáhat lépe.

AKTIVITA – 05.01.05
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanoveného opatření

Komunikace s rodiči na téma výhod učebnic matematiky
Fraus a práce s nimi

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vedení školy, třídní učitelé, učitelé matematiky.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace aktivity

Průběžně během školního roku 2015-2016.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb
INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení.
Záznam v sešitu Jednání s rodiči.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
a výstupy aktivity

Vedení školy.

Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Trmice
Adresa: Tyršova 482, Trmice

CÍL 05 - OPATŘENÍ 05.02 - AKTIVITA 05.02.01
CÍL - 05

Podpořit rozvoj logického myšlení

Charakteristika cíle

Podpořit koncepční kroky, které by měly vést ke k rozvoji
logického uvažování jako jednoho ze sloupů přípravy na
život a profese v budoucnosti, které dnes neexistují a o
jejichž podobě nemáme ani tušení.

OPATŘENÍ - 05.02

Posílení role informatického myšlení v hodinách IKT

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Posílit úlohu informatického myšlení (logické úlohy,
algoritmizace, programování) v předmětu Informační a
komunikační technologie na úkor seznamování se s
komunikačními technologiemi, které naleznou přednostně
místo v předmětu Pracovní činnosti, tematický okruh Využití
digitálních technologií.

AKTIVITA – 05.02.01
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanoveného opatření

Aktualizace ŠVP v předmětu Informační a komunikační
technologie

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Učitelé informatiky, IKT metodik.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace aktivity

Školní rok 2015-2016.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb
INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení.
Aktualizovaný Školní vzdělávací program v předmětu IKT.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
a výstupy aktivity

Vedení školy.

Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Trmice
Adresa: Tyršova 482, Trmice

CÍL 05 - OPATŘENÍ 05.02 - AKTIVITA 05.02.02
CÍL - 05

Podpořit rozvoj logického myšlení

Charakteristika cíle

Podpořit koncepční kroky, které by měly vést ke k rozvoji
logického uvažování jako jednoho ze sloupů přípravy na
život a profese v budoucnosti, které dnes neexistují a o
jejichž podobě nemáme ani tušení.

OPATŘENÍ - 05.02

Posílení role informatického myšlení v hodinách IKT

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Posílit úlohu informatického myšlení (logické úlohy,
algoritmizace, programování) v předmětu Informační a
komunikační technologie na úkor seznamování se s
komunikačními technologiemi, které naleznou přednostně
místo v předmětu Pracovní činnosti, tematický okruh Využití
digitálních technologií.

AKTIVITA – 05.02.02
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanoveného opatření

Aktualizace tematických plánů

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Učitelé informatiky.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace aktivity

Květen-červen 2016.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Tematické plány pro jednotlivé ročníky (pro interní potřeby
školy a učitelů).

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
a výstupy aktivity

Vedení školy.

Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Trmice
Adresa: Tyršova 482, Trmice

CÍL 05 - OPATŘENÍ 05.02 - AKTIVITA 05.02.03
CÍL - 05

Podpořit rozvoj logického myšlení

Charakteristika cíle

Podpořit koncepční kroky, které by měly vést ke k rozvoji
logického uvažování jako jednoho ze sloupů přípravy na
život a profese v budoucnosti, které dnes neexistují a o
jejichž podobě nemáme ani tušení.

OPATŘENÍ - 05.02

Posílení role informatického myšlení v hodinách IKT

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Posílit úlohu informatického myšlení (logické úlohy,
algoritmizace, programování) v předmětu Informační a
komunikační technologie na úkor seznamování se s
komunikačními technologiemi, které naleznou přednostně
místo v předmětu Pracovní činnosti, tematický okruh Využití
digitálních technologií.

AKTIVITA – 05.02.03
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanoveného opatření

Metodická pomoc pro učitele informatiky

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

IKT metodik, příp. externí lektor/lektoři

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace aktivity

Průběžně během školního roku, dle nabídek vzdělávacích
institucí.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Lektorné pro externího lektora či kurzovné pro zapojené
učitele. Nákup vhodné literatury.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Osvědčení a absolvovaných kurzech, seminářích,
workshopech.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
a výstupy aktivity

Vedení školy.

Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Trmice
Adresa: Tyršova 482, Trmice

CÍL 05 - OPATŘENÍ 05.02 - AKTIVITA 05.02.04
CÍL - 05

Podpořit rozvoj logického myšlení

Charakteristika cíle

Podpořit koncepční kroky, které by měly vést ke k rozvoji
logického uvažování jako jednoho ze sloupů přípravy na
život a profese v budoucnosti, které dnes neexistují a o
jejichž podobě nemáme ani tušení.

OPATŘENÍ - 05.02

Posílení role informatického myšlení v hodinách IKT

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Posílit úlohu informatického myšlení (logické úlohy,
algoritmizace, programování) v předmětu Informační a
komunikační technologie na úkor seznamování se s
komunikačními technologiemi, které naleznou přednostně
místo v předmětu Pracovní činnosti, tematický okruh Využití
digitálních technologií.

AKTIVITA – 05.02.04
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanoveného opatření

Zapojení žáků do informatických soutěží a akcí na
podporu programování

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Učitelé informatiky.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace aktivity

V průběhu celého školního roku 2015-2016.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb
INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení.
Zápis o účasti v třídní knize.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
a výstupy aktivity

Vedení školy.

Další případné poznámky:

Nejsou.

CÍL 06 – Podpořit rozvoj komunikačních dovedností žáků
Charakteristika cíle
Rozvoj komunikačních dovedností žáka má důležitý vliv nejen na jeho školní výsledky, ale jako
jeden ze sloupů přípravy na budoucí osobní a profesní život v budoucím světě, o němž dnes máme
jen rámcové představy, má zásadní význam v dalším kariérním rozvoji, jehož podstatou jsou stále
více tzv. soft skills, tedy dovednosti empatie, komunikace a spolupráce.

OPATŘENÍ 06.01 - Realizace čtenářských dílen
Charakteristika opatření
Prostřednictvím realizace čtenářských dílen bude vytvořen prostor pro rozvoj čtení, čtenářské
gramotnosti a komunikačních dovedností žáků.

OPATŘENÍ 06.02 - Realizace komunikačních koutků
Charakteristika opatření
Prostřednictvím realizace komunikačních koutků v jednotlivých předmětech chceme vytvořit
prostor pro rozvoj komunikačních dovedností žáků i pro intenzivnější zapojení všech žáků
do výuky.

OPATŘENÍ 06.03 - Projekt Mluvím, mluvíš, mluvíme
Charakteristika opatření
Vymezením prostoru (v rámci stávajících hodin ČJ a výchov) pro cílenou, aktivní a regulovanou
komunikaci chceme podpořit vývoj a rozvoj komunikačních dovedností žáků prvních tříd. Zároveň
diagnostikovat možnou potřebu nápravy (zmírnění, odstranění) řečových vad či sluchových
problémů. Ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou poté začít s případnou nápravou.

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 Trmice
Adresa: Tyršova 482, Trmice

CÍL 06 - OPATŘENÍ 06.01 - AKTIVITA 06.01.01
CÍL - 06

Podpořit rozvoj komunikačních dovedností žáků

Charakteristika cíle

Rozvoj komunikačních dovedností žáka má důležitý vliv
nejen na jeho školní výsledky, ale jako jeden ze sloupů
přípravy na budoucí osobní a profesní život ve světě, o němž
dnes nemáme žádné představy, má zásadní význam v dalším
kariérním rozvoji, jehož podstatou jsou stále více tzv. soft
skills, tedy dovednosti empatie, komunikace a spolupráce.

OPATŘENÍ - 06.01
Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Realizace čtenářských dílen
Prostřednictvím realizace čtenářských dílen bude vytvořen
prostor pro rozvoj čtení, čtenářské gramotnosti a
komunikačních dovedností žáků.

AKTIVITA – 06.01.01
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanoveného opatření

Stanovení podmínek pro realizaci čtenářských dílen

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Zapojení pedagogové.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace aktivity

Září 2015.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické náklady či
vybavení.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Zápis o dohodě na podmínkách a struktuře čtenářských dílen
a doklad o seznámení zapojených pedagogů s podmínkami.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
a výstupy aktivity

Vedení školy.

Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Trmice
Adresa: Tyršova 482, Trmice

CÍL 06 - OPATŘENÍ 06.01 - AKTIVITA 06.01.02
CÍL - 06

Podpořit rozvoj komunikačních dovedností žáků

Charakteristika cíle

Rozvoj komunikačních dovedností žáka má důležitý vliv
nejen na jeho školní výsledky, ale jako jeden ze sloupů
přípravy na budoucí osobní a profesní život ve světě, o němž
dnes nemáme žádné představy, má zásadní význam v dalším
kariérním rozvoji, jehož podstatou jsou stále více tzv. soft
skills, tedy dovednosti empatie, komunikace a spolupráce.

OPATŘENÍ - 06.01

Realizace čtenářských dílen

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Prostřednictvím realizace čtenářských dílen bude vytvořen
prostor pro rozvoj čtení, čtenářské gramotnosti a
komunikačních dovedností žáků.

AKTIVITA – 06.01.02
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanoveného opatření

Vypracování tematických plánů čtenářských dílen

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Zapojení pedagogové.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace aktivity

Září-říjen 2015.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb
INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Realizace aktivity nevyžaduje specifické náklady či
vybavení.
Tematické plány pro jednotlivé zapojené třídy.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
a výstupy aktivity

Vedení školy.

Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Trmice
Adresa: Tyršova 482, Trmice

CÍL 06 - OPATŘENÍ 06.01 - AKTIVITA 06.01.03
CÍL - 06

Podpořit rozvoj komunikačních dovedností žáků

Charakteristika cíle

Rozvoj komunikačních dovedností žáka má důležitý vliv
nejen na jeho školní výsledky, ale jako jeden ze sloupů
přípravy na budoucí osobní a profesní život ve světě, o němž
dnes nemáme žádné představy, má zásadní význam v dalším
kariérním rozvoji, jehož podstatou jsou stále více tzv. soft
skills, tedy dovednosti empatie, komunikace a spolupráce.

OPATŘENÍ - 06.01
Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Realizace čtenářských dílen
Prostřednictvím realizace čtenářských dílen bude vytvořen
prostor pro rozvoj čtení, čtenářské gramotnosti a
komunikačních dovedností žáků.

AKTIVITA – 06.01.03
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanoveného opatření

Realizace čtenářských dílen

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Učitelé a žáci vybraných zapojených tříd.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace aktivity

V průběhu školního roku 2015-2016.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

K realizaci čtenářských dílen a podpoře čtení budou
nakoupeny vhodné knihy. Financováno z peněz EU - Výzva
56.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Zápis v třídní knize.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
a výstupy aktivity

Vedení školy.

Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Trmice
Adresa: Tyršova 482, Trmice

CÍL 06 - OPATŘENÍ 06.01 - AKTIVITA 06.01.04
CÍL - 06

Podpořit rozvoj komunikačních dovedností žáků

Charakteristika cíle

Rozvoj komunikačních dovedností žáka má důležitý vliv
nejen na jeho školní výsledky, ale jako jeden ze sloupů
přípravy na budoucí osobní a profesní život ve světě, o němž
dnes nemáme žádné představy, má zásadní význam v dalším
kariérním rozvoji, jehož podstatou jsou stále více tzv. soft
skills, tedy dovednosti empatie, komunikace a spolupráce.

OPATŘENÍ - 06.01

Realizace čtenářských dílen

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Prostřednictvím realizace čtenářských dílen bude vytvořen
prostor pro rozvoj čtení, čtenářské gramotnosti a
komunikačních dovedností žáků.

AKTIVITA – 06.01.04
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanoveného opatření

Vyhodnocení přínosu realizace čtenářských dílen

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vedení školy a zapojení pedagogové.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace aktivity

Červen 2016.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Písemné zhodnocení v rámci zápisu z jednání grémia.
Dotazníkové šetření mezi zapojenými žáky.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
a výstupy aktivity

Vedení školy.

Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Trmice
Adresa: Tyršova 482, Trmice

CÍL 06 - OPATŘENÍ 06.02 - AKTIVITA 06.02.01
CÍL - 06

Podpořit rozvoj komunikačních dovedností žáků

Charakteristika cíle

Rozvoj komunikačních dovedností žáka má důležitý vliv
nejen na jeho školní výsledky, ale jako jeden ze sloupů
přípravy na budoucí osobní a profesní život ve světě, o němž
dnes nemáme žádné představy, má zásadní význam v dalším
kariérním rozvoji, jehož podstatou jsou stále více tzv. soft
skills, tedy dovednosti empatie, komunikace a spolupráce.

OPATŘENÍ - 06.02

Realizace komunikačních koutků

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Vytvořit pomocí realizace komunikačních koutků v
jednotlivých předmětech prostor pro rozvoj komunikačních
dovedností žáků i pro intenzivnější zapojení všech žáků do
výuky.

AKTIVITA – 06.02.01
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanoveného opatření

Stanovení podmínek pro uskutečnění komunikačních
koutků

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Všichni pedagogičtí pracovníci školy.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace aktivity

Říjen-listopad 2015.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Písemný záznam dohodnutých podmínek pro realizaci
komunikačních koutků.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
a výstupy aktivity

Vedení školy.

Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Trmice
Adresa: Tyršova 482, Trmice

CÍL 06 - OPATŘENÍ 06.02 - AKTIVITA 06.02.02
CÍL - 06

Podpořit rozvoj komunikačních dovedností žáků

Charakteristika cíle

Rozvoj komunikačních dovedností žáka má důležitý vliv
nejen na jeho školní výsledky, ale jako jeden ze sloupů
přípravy na budoucí osobní a profesní život ve světě, o němž
dnes nemáme žádné představy, má zásadní význam v dalším
kariérním rozvoji, jehož podstatou jsou stále více tzv. soft
skills, tedy dovednosti empatie, komunikace a spolupráce.

OPATŘENÍ - 06.02

Realizace komunikačních koutků

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Vytvořit pomocí realizace komunikačních koutků v
jednotlivých předmětech prostor pro rozvoj komunikačních
dovedností žáků i pro intenzivnější zapojení všech žáků do
výuky.

AKTIVITA – 06.02.02
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanoveného opatření

Vypracování záznamového archu pro realizaci
komunikačních koutků

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Všichni pedagogičtí pracovníci školy.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace aktivity

Listopad 2015.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb
INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení.
Vypracovaný záznamový arch, předaný všem pedagogům.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
a výstupy aktivity

Vedení školy.

Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Trmice
Adresa: Tyršova 482, Trmice

CÍL 06 - OPATŘENÍ 06.02 - AKTIVITA 06.02.03
CÍL - 06

Podpořit rozvoj komunikačních dovedností žáků

Charakteristika cíle

Rozvoj komunikačních dovedností žáka má důležitý vliv
nejen na jeho školní výsledky, ale jako jeden ze sloupů
přípravy na budoucí osobní a profesní život ve světě, o němž
dnes nemáme žádné představy, má zásadní význam v dalším
kariérním rozvoji, jehož podstatou jsou stále více tzv. soft
skills, tedy dovednosti empatie, komunikace a spolupráce.

OPATŘENÍ - 06.02

Realizace komunikačních koutků

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Vytvořit pomocí realizace komunikačních koutků v
jednotlivých předmětech prostor pro rozvoj komunikačních
dovedností žáků i pro intenzivnější zapojení všech žáků do
výuky.

AKTIVITA – 06.02.03
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanoveného opatření

Realizace komunikačních koutků

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Všichni pedagogičtí pracovníci školy.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace aktivity

Druhé pololetí školního roku 2015-2016.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb
INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení.
Zápisy v záznamovém archu.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
a výstupy aktivity

Vedení školy.

Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Trmice
Adresa: Tyršova 482, Trmice

CÍL 06 - OPATŘENÍ 06.02 - AKTIVITA 06.02.04
CÍL - 06

Podpořit rozvoj komunikačních dovedností žáků

Charakteristika cíle

Rozvoj komunikačních dovedností žáka má důležitý vliv
nejen na jeho školní výsledky, ale jako jeden ze sloupů
přípravy na budoucí osobní a profesní život ve světě, o němž
dnes nemáme žádné představy, má zásadní význam v dalším
kariérním rozvoji, jehož podstatou jsou stále více tzv. soft
skills, tedy dovednosti empatie, komunikace a spolupráce.

OPATŘENÍ - 06.02

Realizace komunikačních koutků

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Vytvořit pomocí realizace komunikačních koutků v
jednotlivých předmětech prostor pro rozvoj komunikačních
dovedností žáků i pro intenzivnější zapojení všech žáků do
výuky.

AKTIVITA – 06.02.04
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanoveného opatření

Vyhodnocení realizace komunikačních koutků a jejich
přínosu

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Všichni pedagogičtí pracovníci školy.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace aktivity

Červen 2016.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb
INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení.
Písemné zhodnocení v rámci zápisu z jednání.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
a výstupy aktivity

Vedení školy.

Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Trmice
Adresa: Tyršova 482, Trmice

CÍL 06 - OPATŘENÍ 06.03 - AKTIVITA 06.03.01
CÍL - 06

Podpořit rozvoj komunikačních dovedností žáků

Charakteristika cíle

Rozvoj komunikačních dovedností žáka má důležitý vliv
nejen na jeho školní výsledky, ale jako jeden ze sloupů
přípravy na budoucí osobní a profesní život ve světě, o němž
dnes nemáme žádné představy, má zásadní význam v dalším
kariérním rozvoji, jehož podstatou jsou stále více tzv. soft
skills, tedy dovednosti empatie, komunikace a spolupráce.

OPATŘENÍ - 06.03

Projekt Mluvím, mluvíš, mluvíme

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Vymezením prostoru (v rámci stávajících hodin ČJ a výchov)
pro cílenou, aktivní a regulovanou komunikaci podpořit
vývoj a rozvoj komunikačních dovedností žáků prvních tříd.
Zároveň diagnostikovat možnou potřebu nápravy (zmírnění,
odstranění) řečových vad či sluchových problémů. Ve
spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou začít s
případnou nápravou.

AKTIVITA – 06.03.01
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanoveného opatření

Stanovení podmínek pro realizaci projektu

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Pedagogové v prvních třídách, speciální pedagog a vedení
školy.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace aktivity

Září-říjen 2015.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Písemné záznam vypracovaných podmínek pro realizaci
projektu.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
a výstupy aktivity

Vedení školy.

Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Trmice
Adresa: Tyršova 482, Trmice

CÍL 06 - OPATŘENÍ 06.03 - AKTIVITA 06.03.02
CÍL - 06

Podpořit rozvoj komunikačních dovedností žáků

Charakteristika cíle

Rozvoj komunikačních dovedností žáka má důležitý vliv
nejen na jeho školní výsledky, ale jako jeden ze sloupů
přípravy na budoucí osobní a profesní život ve světě, o němž
dnes nemáme žádné představy, má zásadní význam v dalším
kariérním rozvoji, jehož podstatou jsou stále více tzv. soft
skills, tedy dovednosti empatie, komunikace a spolupráce.

OPATŘENÍ - 06.03

Projekt Mluvím, mluvíš, mluvíme

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Vymezením prostoru (v rámci stávajících hodin ČJ a
výchov) pro cílenou, aktivní komunikaci podpořit vývoj a
rozvoj komunikačních dovedností žáků prvních tříd.
Zároveň diagnostikovat možnou potřebu nápravy (zmírnění,
odstranění) řečových vad či sluchových problémů. Ve
spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou začít s
případnou nápravou.

AKTIVITA – 06.03.02
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanoveného opatření

Vypracování návrhu na obsahovou podobu projektu

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Pedagogové v prvních třídách, speciální pedagog.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace aktivity

Říjen-listopad 2015.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb
INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení.
Tematický plán.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
a výstupy aktivity

Vedení školy.

Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Trmice
Adresa: Tyršova 482, Trmice

CÍL 06 - OPATŘENÍ 06.03 - AKTIVITA 06.03.03
CÍL - 06

Podpořit rozvoj komunikačních dovedností žáků

Charakteristika cíle

Rozvoj komunikačních dovedností žáka má zásadní vliv
nejen na jeho školní výsledky, ale jako jeden ze sloupů
přípravy na budoucí osobní a profesní život ve světě, o němž
dnes nemáme žádné představy.

OPATŘENÍ - 06.03

Projekt Mluvím, mluvíš, mluvíme

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Vymezením prostoru (v rámci stávajících hodin ČJ a
výchov) pro cílenou, aktivní komunikaci podpořit vývoj a
rozvoj komunikačních dovedností žáků prvních tříd.
Zároveň diagnostikovat možnou potřebu nápravy (zmírnění,
odstranění) řečových vad či sluchových problémů. Ve
spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou začít s
případnou nápravou.

AKTIVITA – 06.03.03
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanoveného opatření

Realizace projektu

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Pedagogové v prvních třídách, speciální pedagog.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace aktivity

Listopad 2015-červen 2016, případně následujících letech.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb
INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení.
Zápis v třídní knize.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
a výstupy aktivity

Vedení školy.

Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Trmice
Adresa: Tyršova 482, Trmice

CÍL 06 - OPATŘENÍ 06.03 - AKTIVITA 06.03.04
CÍL - 06

Podpořit rozvoj komunikačních dovedností žáků

Charakteristika cíle

Rozvoj komunikačních dovedností žáka má zásadní vliv
nejen na jeho školní výsledky, ale jako jeden ze sloupů
přípravy na budoucí osobní a profesní život ve světě, o němž
dnes nemáme žádné představy.

OPATŘENÍ - 06.03

Projekt Mluvím, mluvíš, mluvíme

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Vymezením prostoru (v rámci stávajících hodin ČJ a
výchov) pro cílenou, aktivní komunikaci podpořit vývoj a
rozvoj komunikačních dovedností žáků prvních tříd.
Zároveň diagnostikovat možnou potřebu nápravy (zmírnění,
odstranění) řečových vad či sluchových problémů. Ve
spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou začít s
případnou nápravou.

AKTIVITA – 06.03.04
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanoveného opatření

Vyhodnocení realizace projektu

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Pedagogové v prvních třídách, speciální pedagog a vedení
školy.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace aktivity

Červen 2016.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb
INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení.
Zápis z jednání zapojených osob.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
a výstupy aktivity

Vedení školy.

Další případné poznámky:

Nejsou.

CÍL 07 - Podpořit jazykové dovednosti žáků a učitelů v cizím jazyce
Charakteristika cíle
Rozvoj jazykových dovedností žáků má jako jeden ze sloupů přípravy na život a budoucí profese
zásadní význam pro orientaci ve světě a uplatnitelnost na místním/evropském/globálním trhu práce.
Jazykově kompetentní člověk, a to se týká žáků i učitelů, je připravený poznávat jiné kultury
a jejich tradice, porozumět kulturním odlišnostem a respektovat je, a na život v multikulturní
Evropě/světě.

OPATŘENÍ 07.01 - Zavádění metody blended learning do vyučovacích hodin cizích jazyků
Charakteristika opatření
Prostřednictvím realizace aktivit blended learningu chceme podporovat ve výuce cizích jazyků
individualizovaný přístup k žákovi, jeho potřebám a učebním strategiím, rozvíjet aktivní slovní
zásobu žáků a dosáhnout zlepšení komunikačních dovedností v cizím jazyce.

OPATŘENÍ 07.02 - Realizace jazykově-vzdělávacích kurzů pro žáky v zahraničí
Charakteristika opatření
Prostřednictvím intenzivních jazykových kurzů chceme zlepšit jazykovou vybavenost žáků a posílit
jejich důvěru v schopnost se dorozumět a nebát se hovořit. Realizace jazykově-vzdělávacích kurzů
v zahraničí přispěje dále k poznávání jiných zemí a kultur, zprostředkuje žákům zkušenost z pobytu
v multikulturní společnosti a přispěje k otevřenosti a toleranci vůči jinakosti.

OPATŘENÍ 07.03 – Zavádění metody CLIL do vyučovacích hodin různých předmětů
na 2. stupni
Charakteristika opatření
Prostřednictvím realizace aktivit CLIL ve výuce různých předmětů chceme rozvíjet slovní zásobu
žáků, osvojování cizojazyčných pojmů a následně dosáhnout zlepšení jejich komunikačních
dovedností v cizím jazyce i studijních předpokladů. Zavádění bude mít podobu testování
jazykových chvilek v cizím jazyce.

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 07.04 - Zvyšování jazykových kompetencí pedagogů pomocí modelu blended
learning
Charakteristika opatření
Prostřednictvím realizace modelu výuky blended learning budeme podporovat rozvoj jazykových
kompetencí pedagogů – v rámci osobního celoživotního učení a pro využití CLIL ve výuce.

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 Trmice
Adresa: Tyršova 482, Trmice

CÍL 07 - OPATŘENÍ 07.01 - AKTIVITA 07.01.01
CÍL - 07

Podpořit jazykové dovednosti žáků a učitelů v cizím
jazyce

Charakteristika cíle

Rozvoj jazykových dovedností žáků má jako jeden ze sloupů
přípravy na život a budoucí profese, o nichž dnes nemáme
ani tušení, zásadní význam pro orientaci ve světě a
uplatnitelnost na místním/evropském/globálním trhu
práce.Jazykově kompetentní člověk, a to se týká žáků i
učitelů, je připravený poznávat jiné kultury a jejich tradice,
porozumět kulturním odlišnostem a respektovat je, a na
život v multikulturní Evropě/světě.

OPATŘENÍ - 07.01

Zavádění metody blended learning do vyučovacích hodin
cizích jazyků

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Prostřednictvím realizace aktivit blended learningu
podporovat ve výuce cizích jazyků individualizovaný přístup
k žákovi, jeho potřebám a učebním strategiím, rozvíjet
aktivní slovní zásobu žáků a dosáhnout zlepšení
komunikačních dovedností v cizím jazyce.

AKTIVITA – 07.01.01
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanoveného opatření

Vymezení podmínek pro zavedení blended learning
metody do výuky cizích jazyků

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vedení školy a zapojení učitelé cizích jazyků.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace aktivity

Srpen-září 2015.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Vyhledávání informací o možnostech a zkušenostech využití
blended learningu a průzkum ohledně nabídky licencí pro
žáky.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Záznam o domluvených podmínkách.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
a výstupy aktivity

Vedení školy.

Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Trmice
Adresa: Tyršova 482, Trmice

CÍL 07 - OPATŘENÍ 07.01 - AKTIVITA 07.01.02
CÍL - 07

Podpořit jazykové dovednosti žáků a učitelů v cizím
jazyce

Charakteristika cíle

Rozvoj jazykových dovedností žáků má jako jeden ze sloupů
přípravy na život a budoucí profese, o nichž dnes nemáme
ani tušení, zásadní význam pro orientaci ve světě a
uplatnitelnost na místním/evropském/globálním trhu
práce.Jazykově kompetentní člověk, a to se týká žáků i
učitelů, je připravený poznávat jiné kultury a jejich tradice,
porozumět kulturním odlišnostem a respektovat je, a na
život v multikulturní Evropě/světě.

OPATŘENÍ - 07.01

Zavádění metody blended learning do vyučovacích hodin
cizích jazyků

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Prostřednictvím realizace aktivit blended learningu
podporovat ve výuce cizích jazyků individualizovaný přístup
k žákovi, jeho potřebám a učebním strategiím, rozvíjet
aktivní slovní zásobu žáků a dosáhnout zlepšení
komunikačních dovedností v cizím jazyce.

AKTIVITA – 07.01.02
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanoveného opatření

Vypracování plánu zapojení blended learningu v
hodinách výuky cizích jazyků

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Zapojení pedagogové.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace aktivity

Září 2015.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Zapojený pedagog má vypracovaný plán využití blended
learningu na 1. a na 2. pololetí.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
a výstupy aktivity

Vedení školy.

Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Trmice
Adresa: Tyršova 482, Trmice

CÍL 07 - OPATŘENÍ 07.01 - AKTIVITA 07.01.03
CÍL - 07

Podpořit jazykové dovednosti žáků a učitelů v cizím
jazyce

Charakteristika cíle

Rozvoj jazykových dovedností žáků má jako jeden ze sloupů
přípravy na život a budoucí profese, o nichž dnes nemáme
ani tušení, zásadní význam pro orientaci ve světě a
uplatnitelnost na místním/evropském/globálním trhu
práce.Jazykově kompetentní člověk, a to se týká žáků i
učitelů, je připravený poznávat jiné kultury a jejich tradice,
porozumět kulturním odlišnostem a respektovat je, a na život
v multikulturní Evropě/světě.

OPATŘENÍ - 07.01

Zavádění metody blended learning do vyučovacích hodin
cizích jazyků

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Prostřednictvím realizace aktivit blended learningu
podporovat ve výuce cizích jazyků individualizovaný přístup
k žákovi, jeho potřebám a učebním strategiím, rozvíjet
aktivní slovní zásobu žáků a dosáhnout zlepšení
komunikačních dovedností v cizím jazyce.

AKTIVITA – 07.01.03
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanoveného opatření

Realizace blended learningu v hodinách výuky

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Zapojení pedagogové a skupiny žáků

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace aktivity

V průběhu školního roku 2015-2016.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace vyžaduje nákup licencí pro podporu
komunikačních dovedností a kontrolu měřitelného pokroku.
Finanční podpora z peněz EU – Výzva 57.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Zápis v třídní knize.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
a výstupy aktivity

Vedení školy.

Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Trmice
Adresa: Tyršova 482, Trmice

CÍL 07 - OPATŘENÍ 07.01 - AKTIVITA 07.01.04
CÍL - 07

Podpořit jazykové dovednosti žáků a učitelů v cizím
jazyce

Charakteristika cíle

Rozvoj jazykových dovedností žáků má jako jeden ze sloupů
přípravy na život a budoucí profese, o nichž dnes nemáme
ani tušení, zásadní význam pro orientaci ve světě a
uplatnitelnost na místním/evropském/globálním trhu
práce.Jazykově kompetentní člověk, a to se týká žáků i
učitelů, je připravený poznávat jiné kultury a jejich tradice,
porozumět kulturním odlišnostem a respektovat je, a na život
v multikulturní Evropě/světě.

OPATŘENÍ - 07.01

Zavádění metody blended learning do vyučovacích hodin
cizích jazyků

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Prostřednictvím realizace aktivit blended learningu
podporovat ve výuce cizích jazyků individualizovaný přístup
k žákovi, jeho potřebám a učebním strategiím, rozvíjet
aktivní slovní zásobu žáků a dosáhnout zlepšení
komunikačních dovedností v cizím jazyce.

AKTIVITA – 07.01.04
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanoveného opatření

Vyhodnocení průběhu realizace blended learningu ve
výuce a jeho přínosu pro zvýšení jazykových kompetencí

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vedení školy, zapojení pedagogové.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace aktivity

Na konci obou pololetí.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb
INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení.
Zápis z porady učitelů a vedení.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
a výstupy aktivity

Vedení školy.

Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Trmice
Adresa: Tyršova 482, Trmice

CÍL 07 - OPATŘENÍ 07.02 - AKTIVITA 07.02.01
CÍL - 07

Podpořit jazykové dovednosti žáků a učitelů v cizím
jazyce

Charakteristika cíle

Rozvoj jazykových dovedností žáků má jako jeden ze sloupů
přípravy na život a budoucí profese, o nichž dnes nemáme
ani tušení, zásadní význam pro orientaci ve světě a
uplatnitelnost na místním/evropském/globálním trhu
práce.Jazykově kompetentní člověk, a to se týká žáků i
učitelů, je připravený poznávat jiné kultury a jejich tradice,
porozumět kulturním odlišnostem a respektovat je, a na život
v multikulturní Evropě/světě.

OPATŘENÍ - 07.02

Realizace jazykově-vzdělávacích kurzů pro žáky v
zahraničí

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Prostřednictvím intenzivních jazykových kurzů zlepšit
jazykovou vybavenost žáků a posílit jejich důvěru v
schopnost se dorozumět a nebát se hovořit. Realizace
jazykově-vzdělávacích kurzů v zahraničí přispěje dále k
poznávání jiných zemí a kultur, zprostředkuje žákům
zkušenost z pobytu v multikulturní společnosti a přispěje k
otevřenosti a toleranci vůči jinakosti.

AKTIVITA – 07.02.01
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanoveného opatření

Zjištění zájmu o jazykově-vzdělávací kurz v zahraničí ze
strany žáků a rodičů

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Učitelé cizích jazyků.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace aktivity

Červen-září 2015.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb
INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení.
Seznam zájemců zájmu o kurz.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
a výstupy aktivity

Vedení školy.

Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Trmice
Adresa: Tyršova 482, Trmice

CÍL 07 - OPATŘENÍ 07.02 - AKTIVITA 07.02.02
CÍL - 07

Podpořit jazykové dovednosti žáků a učitelů v cizím
jazyce

Charakteristika cíle

Rozvoj jazykových dovedností žáků má jako jeden ze
sloupů přípravy na život a budoucí profese, o nichž dnes
nemáme ani tušení, zásadní význam pro orientaci ve světě a
uplatnitelnost na místním/evropském/globálním trhu
práce.Jazykově kompetentní člověk, a to se týká žáků i
učitelů, je připravený poznávat jiné kultury a jejich tradice,
porozumět kulturním odlišnostem a respektovat je, a na
život v multikulturní Evropě/světě.

OPATŘENÍ - 07.02

Realizace jazykově-vzdělávacích kurzů pro žáky v
zahraničí

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Prostřednictvím intenzivních jazykových kurzů zlepšit
jazykovou vybavenost žáků a posílit jejich důvěru v
schopnost se dorozumět a nebát se hovořit. Realizace
jazykově-vzdělávacích kurzů v zahraničí přispěje dále k
poznávání jiných zemí a kultur, zprostředkuje žákům
zkušenost z pobytu v multikulturní společnosti a přispěje k
otevřenosti a toleranci vůči jinakosti.

AKTIVITA – 07.02.02
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanoveného opatření

Vypracování žádosti v rámci Výzvy 56 a její akceptace

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vedení školy.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace aktivity
NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb
INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Květen 2015.
Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení.
Rozhodnutí o poskytnutí dotace MŠMT.

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

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Trmice
Adresa: Tyršova 482, Trmice

CÍL 07 - OPATŘENÍ 07.02 - AKTIVITA 07.02.03
CÍL - 07

Podpořit jazykové dovednosti žáků a učitelů v cizím
jazyce

Charakteristika cíle

Rozvoj jazykových dovedností žáků má jako jeden ze sloupů
přípravy na život a budoucí profese, o nichž dnes nemáme
ani tušení, zásadní význam pro orientaci ve světě a
uplatnitelnost na místním/evropském/globálním trhu
práce.Jazykově kompetentní člověk, a to se týká žáků i
učitelů, je připravený poznávat jiné kultury a jejich tradice,
porozumět kulturním odlišnostem a respektovat je, a na život
v multikulturní Evropě/světě.

OPATŘENÍ - 07.02

Realizace jazykově-vzdělávacích kurzů pro žáky v
zahraničí

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Prostřednictvím intenzivních jazykových kurzů zlepšit
jazykovou vybavenost žáků a posílit jejich důvěru v
schopnost se dorozumět a nebát se hovořit. Realizace
jazykově-vzdělávacích kurzů v zahraničí přispěje dále k
poznávání jiných zemí a kultur, zprostředkuje žákům
zkušenost z pobytu v multikulturní společnosti a přispěje k
otevřenosti a toleranci vůči jinakosti.

AKTIVITA – 07.02.03
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanoveného opatření

Zadání přípravy zajištění a administrace výběrového
řízení externímu dodavateli

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Externí dodavatel, vedení školy.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace aktivity

Září 2015.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb
INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Úhrada za přípravu a dohled nad průběhem VŘ.
Faktura za službu.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
a výstupy aktivity

Vedení školy.

Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Trmice
Adresa: Tyršova 482, Trmice

CÍL 07 - OPATŘENÍ 07.02 - AKTIVITA 07.02.04
CÍL - 07

Podpořit jazykové dovednosti žáků a učitelů v cizím
jazyce

Charakteristika cíle

Rozvoj jazykových dovedností žáků má jako jeden ze
sloupů přípravy na život a budoucí profese, o nichž dnes
nemáme ani tušení, zásadní význam pro orientaci ve světě a
uplatnitelnost na místním/evropském/globálním trhu
práce.Jazykově kompetentní člověk, a to se týká žáků i
učitelů, je připravený poznávat jiné kultury a jejich tradice,
porozumět kulturním odlišnostem a respektovat je, a na
život v multikulturní Evropě/světě.

OPATŘENÍ - 07.02

Realizace jazykově-vzdělávacích kurzů pro žáky v
zahraničí

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Prostřednictvím intenzivních jazykových kurzů zlepšit
jazykovou vybavenost žáků a posílit jejich důvěru v
schopnost se dorozumět a nebát se hovořit. Realizace
jazykově-vzdělávacích kurzů v zahraničí přispěje dále k
poznávání jiných zemí a kultur, zprostředkuje žákům
zkušenost z pobytu v multikulturní společnosti a přispěje k
otevřenosti a toleranci vůči jinakosti.

AKTIVITA – 07.02.04
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanoveného opatření

Realizace jazykově-vzdělávacího kurzu

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Zapojení pedagogové a skupiny žáků.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace aktivity

Říjen-prosinec 2015.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb
INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Náklady na kurzy budou hrazeny z prostředků EU – Výzva
56.
Seznamy pedagogů a žáků, kteří se účastnili kurzů v
zahraničí.

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

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Trmice
Adresa: Tyršova 482, Trmice

CÍL 07 - OPATŘENÍ 07.02 - AKTIVITA 07.02.05
CÍL - 07

Podpořit jazykové dovednosti žáků a učitelů v cizím
jazyce

Charakteristika cíle

Rozvoj jazykových dovedností žáků má jako jeden ze sloupů
přípravy na život a budoucí profese, o nichž dnes nemáme
ani tušení, zásadní význam pro orientaci ve světě a
uplatnitelnost na místním/evropském/globálním trhu práce.
Jazykově kompetentní člověk, a to se týká žáků i učitelů, je
připravený poznávat jiné kultury a jejich tradice, porozumět
kulturním odlišnostem a respektovat je, a na život v
multikulturní Evropě/světě.

OPATŘENÍ - 07.02

Realizace jazykově-vzdělávacích kurzů pro žáky v
zahraničí

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Prostřednictvím intenzivních jazykových kurzů zlepšit
jazykovou vybavenost žáků a posílit jejich důvěru v
schopnost se dorozumět a nebát se hovořit. Realizace
jazykově-vzdělávacích kurzů v zahraničí přispěje dále k
poznávání jiných zemí a kultur, zprostředkuje žákům
zkušenost z pobytu v multikulturní společnosti a přispěje k
otevřenosti a toleranci vůči jinakosti.

AKTIVITA – 07.02.05
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanoveného opatření

Hodnocení průběhu a přínosu jazykově-vzdělávacího
kurzu

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vedení školy, zapojení pedagogové a skupiny žáků.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace aktivity
NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Prosinec 2015-leden 2016.
Realizace nevyžaduje zvláštní náklady.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Zápis z porady s učiteli a výsledky dotazníkového šetření
mezi žáky.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
a výstupy aktivity

Vedení školy.

Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Trmice
Adresa: Tyršova 482, Trmice

CÍL 07 - OPATŘENÍ 07.03 - AKTIVITA 07.03.01
CÍL - 07

Podpořit jazykové dovednosti žáků a učitelů v cizím
jazyce

Charakteristika cíle

Rozvoj jazykových dovedností žáků má jako jeden ze sloupů
přípravy na život a budoucí profese zásadní význam pro
orientaci ve světě a uplatnitelnost na
místním/evropském/globálním trhu práce.Jazykově
kompetentní člověk, a to se týká žáků i učitelů, je připravený
poznávat jiné kultury a jejich tradice, porozumět kulturním
odlišnostem a respektovat je, a na život v multikulturní
Evropě/světě.

OPATŘENÍ - 07.03

Zavádění metody CLIL do vyučovacích hodin různých
předmětů na 2. stupni

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Prostřednictvím realizace aktivit CLIL ve výuce různých
předmětů rozvíjet slovní zásobu žáků, osvojování
cizojazyčných pojmů a následně dosáhnout zlepšení jejich
komunikačních dovedností v cizím jazyce i studijních
předpokladů. Zavádění bude mít podobu testování
jazykových chvilek v cizím jazyce.

AKTIVITA – 07.03.01
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanoveného opatření

Stanovení možností a podmínek pro zavedádění CLIL
metody do výuky

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Všichni pedagogové školy.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace aktivity

Listopad 2015.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb
INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Realizace nevyžaduje zvláštní náklady.
Písemný záznam o domluvených podmínkách.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
a výstupy aktivity

Vedení školy.

Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Trmice
Adresa: Tyršova 482, Trmice

CÍL 07 - OPATŘENÍ 07.03 - AKTIVITA 07.03.02
CÍL - 07

Podpořit jazykové dovednosti žáků a učitelů v cizím
jazyce

Charakteristika cíle

Rozvoj jazykových dovedností žáků má jako jeden ze sloupů
přípravy na život a budoucí profese, o nichž dnes nemáme
ani tušení, zásadní význam pro orientaci ve světě a
uplatnitelnost na místním/evropském/globálním trhu
práce.Jazykově kompetentní člověk, a to se týká žáků i
učitelů, je připravený poznávat jiné kultury a jejich tradice,
porozumět kulturním odlišnostem a respektovat je, a na život
v multikulturní Evropě/světě.

OPATŘENÍ - 07.03

Zavádění aktivit metody CLIL do vyučovacích hodin
různých předmětů na 2. stupni

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Prostřednictvím realizace aktivit CLIL ve výuce různých
předmětů rozvíjet slovní zásobu žáků, osvojování
cizojazyčných pojmů a následně dosáhnout zlepšení jejich
komunikačních dovedností v cizím jazyce i studijních
předpokladů. Zavádění bude mít podobu testování
jazykových chvilek v cizím jazyce.

AKTIVITA – 07.03.02
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanoveného opatření

Vypracování plánu zapojení CLIL v hodinách

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Zapojení pedagogové.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace aktivity

Prosinec 2015-leden 2016.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace nevyžaduje zvláštní náklady.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Zapojený pedagog má vypracovaný plán využití aktivit CLIL
ve výuce v 2. pololetí.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
a výstupy aktivity

Vedení školy.

Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Trmice
Adresa: Tyršova 482, Trmice

CÍL 07 - OPATŘENÍ 07.03 - AKTIVITA 07.03.03
CÍL - 07

Podpořit jazykové dovednosti žáků a učitelů v cizím
jazyce

Charakteristika cíle

Rozvoj jazykových dovedností žáků má jako jeden ze sloupů
přípravy na život a budoucí profese, o nichž dnes nemáme
ani tušení, zásadní význam pro orientaci ve světě a
uplatnitelnost na místním/evropském/globálním trhu práce.
Jazykově kompetentní člověk, a to se týká žáků i učitelů, je
připravený poznávat jiné kultury a jejich tradice, porozumět
kulturním odlišnostem a respektovat je, a na život v
multikulturní Evropě/světě.

OPATŘENÍ - 07.03

Zavádění metody CLIL do vyučovacích hodin různých
předmětů na 2. stupni

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Prostřednictvím realizace aktivit CLIL ve výuce různých
předmětů rozvíjet slovní zásobu žáků, osvojování
cizojazyčných pojmů a následně dosáhnout zlepšení jejich
komunikačních dovedností v cizím jazyce i studijních
předpokladů. Zavádění bude mít podobu testování
jazykových chvilek v cizím jazyce.

AKTIVITA – 07.03.03
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanoveného opatření

Realizace aktivit CLIL v hodinách

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Zapojení učitelé a skupiny žáků.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace aktivity

Druhé pololetí školního roku 2015-2016.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb
INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Realizace nevyžaduje zvláštní náklady.
Zápis v třídní knize.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
a výstupy aktivity

Vedení školy.

Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Trmice
Adresa: Tyršova 482, Trmice

CÍL 07 - OPATŘENÍ 07.03 - AKTIVITA 07.03.04
CÍL - 07

Podpořit jazykové dovednosti žáků a učitelů v cizím
jazyce

Charakteristika cíle

Rozvoj jazykových dovedností žáků má jako jeden ze sloupů
přípravy na život a budoucí profese, o nichž dnes nemáme
ani tušení, zásadní význam pro orientaci ve světě a
uplatnitelnost na místním/evropském/globálním trhu
práce.Jazykově kompetentní člověk, a to se týká žáků i
učitelů, je připravený poznávat jiné kultury a jejich tradice,
porozumět kulturním odlišnostem a respektovat je, a na život
v multikulturní Evropě/světě.

OPATŘENÍ - 07.03

Zavádění metody CLIL do vyučovacích hodin různých
předmětů na 2. stupni

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Prostřednictvím realizace aktivit CLIL ve výuce různých
předmětů rozvíjet slovní zásobu žáků, osvojování
cizojazyčných pojmů a následně dosáhnout zlepšení jejich
komunikačních dovedností v cizím jazyce i studijních
předpokladů. Zavádění bude mít podobu testování
jazykových chvilek v cizím jazyce.

AKTIVITA – 07.03.04
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanoveného opatření

Vyhodnocení průběhu realizace CLIL ve výuce a jeho
přínosu pro zvýšení jazykových kompetencí

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vedení školy, zapojení pedagogové.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace aktivity

Červen-srpen 2016.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb
INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Realizace nevyžaduje zvláštní náklady.
Zápis z porady.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
a výstupy aktivity

Vedení školy.

Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Trmice
Adresa: Tyršova 482, Trmice

CÍL 07 - OPATŘENÍ 07.04 - AKTIVITA 07.04.01
CÍL - 07

Podpořit jazykové dovednosti žáků a učitelů v cizím
jazyce

Charakteristika cíle

Rozvoj jazykových dovedností žáků má jako jeden ze sloupů
přípravy na život a budoucí profese, o nichž dnes nemáme
ani tušení, zásadní význam pro orientaci ve světě a
uplatnitelnost na místním/evropském/globálním trhu
práce.Jazykově kompetentní člověk, a to se týká žáků i
učitelů, je připravený poznávat jiné kultury a jejich tradice,
porozumět kulturním odlišnostem a respektovat je, a na život
v multikulturní Evropě/světě.

OPATŘENÍ - 07.04

Zvyšování jazykových kompetencí pedagogů pomocí
modelu blended learning

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Prostřednictvím realizace modelu výuky blended learning
podporovat rozvoj jazykových kompetencí pedagogů – v
rámci osobního celoživotního učení a pro využití CLIL ve
výuce.

AKTIVITA – 07.04.01
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanoveného opatření

Zjištění zájmu o kurz cizího jazyka kombinovanou
výukou blended learning ze strany pedagogů

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vedení školy.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace aktivity

Červen 2016.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb
INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Realizace nevyžaduje zvláštní náklady.
Zpětná vazba o zájmu absolvování kurzu (dotazník).

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
a výstupy aktivity

Vedení školy.

Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Trmice
Adresa: Tyršova 482, Trmice

CÍL 07 - OPATŘENÍ 07.04 - AKTIVITA 07.04.02
CÍL - 07

Podpořit jazykové dovednosti žáků a učitelů v cizím
jazyce

Charakteristika cíle

Rozvoj jazykových dovedností žáků má jako jeden ze sloupů
přípravy na život a budoucí profese, o nichž dnes nemáme
ani tušení, zásadní význam pro orientaci ve světě a
uplatnitelnost na místním/evropském/globálním trhu
práce.Jazykově kompetentní člověk, a to se týká žáků i
učitelů, je připravený poznávat jiné kultury a jejich tradice,
porozumět kulturním odlišnostem a respektovat je, a na život
v multikulturní Evropě/světě.

OPATŘENÍ - 07.04

Zvyšování jazykových kompetencí pedagogů pomocí
modelu blended learning

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Prostřednictvím realizace modelu výuky blended learning
podporovat rozvoj jazykových kompetencí pedagogů – v
rámci osobního celoživotního učení a pro využití CLIL ve
výuce.

AKTIVITA – 07.04.02
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanoveného opatření

Vyhledávání nabídek kurzů cizího jazyka formou
blended learning

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vedení školy, zapojení pedagogové.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace aktivity

Září 2015.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb
INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Realizace nevyžaduje zvláštní náklady.
Cenové nabídky vzdělávacích institucí.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
a výstupy aktivity

Vedení školy.

Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Trmice
Adresa: Tyršova 482, Trmice

CÍL 07 - OPATŘENÍ 07.04 - AKTIVITA 07.04.03
CÍL - 07

Podpořit jazykové dovednosti žáků a učitelů v cizím
jazyce

Charakteristika cíle

Rozvoj jazykových dovedností žáků má jako jeden ze sloupů
přípravy na život a budoucí profese, o nichž dnes nemáme
ani tušení, zásadní význam pro orientaci ve světě a
uplatnitelnost na místním/evropském/globálním trhu
práce.Jazykově kompetentní člověk, a to se týká žáků i
učitelů, je připravený poznávat jiné kultury a jejich tradice,
porozumět kulturním odlišnostem a respektovat je, a na
život v multikulturní Evropě/světě.

OPATŘENÍ - 07.04

Zvyšování jazykových kompetencí pedagogů pomocí
modelu blended learning

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Prostřednictvím realizace modelu výuky blended learning
podporovat rozvoj jazykových kompetencí pedagogů – v
rámci osobního celoživotního učení a pro využití CLIL ve
výuce.

AKTIVITA – 07.04.03
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanoveného opatření

Absolvování kurzu cizího jazyka způsobem blended
learningu

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Zapojení učitelé.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace aktivity

Říjen-prosinec 2015.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace vyžaduje nákup licencí pro podporu
komunikačních dovedností a kontrolu měřitelného pokroku.
Hrazeno z peněz EU – Výzva 57.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Doklad o absolvování kurzu.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
a výstupy aktivity

Vedení školy.

Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Trmice
Adresa: Tyršova 482, Trmice

CÍL 07 - OPATŘENÍ 07.04 - AKTIVITA 07.04.04
CÍL - 07

Podpořit jazykové dovednosti žáků a učitelů v cizím
jazyce

Charakteristika cíle

Rozvoj jazykových dovedností žáků má jako jeden ze sloupů
přípravy na život a budoucí profese, o nichž dnes nemáme
ani tušení, zásadní význam pro orientaci ve světě a
uplatnitelnost na místním/evropském/globálním trhu
práce.Jazykově kompetentní člověk, a to se týká žáků i
učitelů, je připravený poznávat jiné kultury a jejich tradice,
porozumět kulturním odlišnostem a respektovat je, a na život
v multikulturní Evropě/světě.

OPATŘENÍ - 07.04

Zvyšování jazykových kompetencí pedagogů pomocí
modelu blended learning

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Prostřednictvím realizace modelu výuky blended learning
podporovat rozvoj jazykových kompetencí pedagogů – v
rámci osobního celoživotního učení a pro využití CLIL ve
výuce.

AKTIVITA – 07.04.04
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanoveného opatření

Vyhodnocení průběhu absolvování kurzu cizího jazyka v
modelu blended learningu, jeho efektivity a přínosu pro
zvýšení jazykových kompetencí

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vedení školy, zapojení pedagogové.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace aktivity

Leden-únor 2016.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb
INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení.
Zápis z porady.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
a výstupy aktivity

Vedení školy.

Další případné poznámky:

Nejsou.

CÍL 08 – Zkvalitnit komunikační strategii školy s veřejností
Charakteristika cíle
Naší snahou je rozšířit portfolio komunikačních nástrojů mezi školou a hlavními partnery školy
z řad veřejnosti - rodiči, absolventy, zřizovatelem i širší veřejností. Naše komunikační strategie
vychází z jednoho ze základních principů inkluzivní školy – otevřenosti směrem k sobě i veřejnosti.

OPATŘENÍ 08.01 - Komunikace s rodiči
Charakteristika opatření
Chceme prohlubovat komunikaci školy směrem k rodičovské veřejnosti a posilovat vzájemnou
spolupráci.

OPATŘENÍ 08.02 – Komunikace s veřejností
Charakteristika opatření
Chceme rovněž prohloubit komunikaci o činnosti školy směrem k široké veřejnosti, zejména
prostřednictvím moderní, efektivní a levné prezentace na sociálních sítích.

OPATŘENÍ 08.03 – Vybudování komunity přátel školy z řad absolventů
Charakteristika opatření
Pomocí vybudování komunity přátel školy a její činnosti chceme ovlivňovat pozitivně povědomí
o škole a její práci. Očekáváme možnost navázání spolupráce na některých aktivitách souvisejících
s chodem školy (praktická pomoc), zajišťování vedoucích zájmových útvarů, projektů, exkurzí
apod. Úspěšní absolventi školy rovněž mohou představovat pozitivní vzory pro naše současné žáky
a opatření může též přispět k budování silné a stabilní komunity přátel školy.

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

OPATŘENÍ 08.04 – Komunikace s mateřskou školou
Charakteristika opatření
Zlepšit vzájemnou komunikaci a informovanost školy a mateřské školy. Prohloubit spolupráci
na úrovni společných aktivit a činností, jakož i případně filozofie výchovně-vzdělávací praxe.
Efektivní komunikace a spolupráce rovněž může usnadnit přechod mezi preprimárním a primárním
vzděláváním a posílit šance na úspěšné zahájení školní docházky.

OPATŘENÍ 08.05 – Komunikace se zřizovatelem
Charakteristika opatření
Chceme zlepšit vzájemnou komunikaci a vzájemnou informovanost školy a zřizovatele.

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 Trmice
Adresa: Tyršova 482, Trmice

CÍL 08 - OPATŘENÍ 08.01 - AKTIVITA 08.01.01
CÍL - 08

Zkvalitnit komunikační strategii školy s veřejností

Charakteristika cíle

Rozšířit a prohloubit komunikační metody, cesty a oblasti ve
vztahu k hlavním partnerům práce školy - rodičům,
absolventům, široké veřejností a zřizovateli.

OPATŘENÍ - 08.01

Komunikace s rodiči

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Prohlubovat komunikaci školy směrem k rodičovské
veřejnosti a posilovat vzájemnou spolupráci.

AKTIVITA – 08.01.01
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanoveného opatření

„Táhnout za jeden provaz“

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vedení školy a všichni pedagogové školy. Rodiče dětí.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace aktivity

Během školního roku 2015-2016 a následujících.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb
INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení.
Zápis v sešitu Jednání s rodiči.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
a výstupy aktivity

Vedení školy.

Další případné poznámky:

Cílem je dostat rodiče vždy znovu „na svou stranu“, sdílet
jejich starosti o děti, přesvědčit je, že všichni pracujeme na
společném díle – dobru pro jejich potomky.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Trmice
Adresa: Tyršova 482, Trmice

CÍL 08 - OPATŘENÍ 08.01 - AKTIVITA 08.01.02
CÍL - 08

Zkvalitnit komunikační strategii školy s veřejností

Charakteristika cíle

Rozšířit a prohloubit komunikační metody, cesty a oblasti ve
vztahu k hlavním partnerům práce školy - rodičům,
absolventům, široké veřejností a zřizovateli.

OPATŘENÍ - 08.01

Komunikace s rodiči

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Prohlubovat komunikaci školy směrem k rodičovské
veřejnosti a posilovat vzájemnou spolupráci.

AKTIVITA – 08.01.02
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanoveného opatření

Zlepšit informovanost rodičů o plánovaných akcích třídy
a školy – měsíční přehledy plánovaných akcí

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vedení školy, třídní učitelé.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace aktivity

Během školního roku 2015-2016 a následujících.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje krom
nakopírování měsíčních plánů.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Přehled o plánovaných akcích v papírové podobě pro
každého žáka.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
a výstupy aktivity

Vedení školy.

Další případné poznámky:

Webové stránky nutně nejsou dostatečným médiem pro
komunikaci aktivit školy. Plán akcí v papírové podobě může
zlepšit informovanost rodičů.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Trmice
Adresa: Tyršova 482, Trmice

CÍL 08 - OPATŘENÍ 08.01 - AKTIVITA 08.01.03
CÍL - 08

Zkvalitnit komunikační strategii školy s veřejností

Charakteristika cíle

Rozšířit a prohloubit komunikační metody, cesty a oblasti ve
vztahu k hlavním partnerům práce školy - rodičům,
absolventům, široké veřejností a zřizovateli.

OPATŘENÍ - 08.01

Komunikace s rodiči

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Prohlubovat komunikaci školy směrem k rodičovské
veřejnosti a posilovat vzájemnou spolupráci.

AKTIVITA – 08.01.03
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanoveného opatření

Spolupráce a účast rodičů s dětmi na akcích školy

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vedení školy, třídní učitelé.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace aktivity

Během školního roku 2015-2016 a let následujících.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity obecně nevyžaduje žádné zvláštní náklady
na realizaci. Některé aktivity však mohou vyžadovat
materiální či finanční spoluúčast školy a rodičů.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Článek na školním webu a fotodokumentace.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
a výstupy aktivity

Vedení školy.

Další případné poznámky:

Zlepšení informovanosti podpoří účast rodičů na akcích
školy a přispěje k budování klimatu práce na společném
úkolu.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Trmice
Adresa: Tyršova 482, Trmice

CÍL 08 - OPATŘENÍ 08.01 - AKTIVITA 08.01.04
CÍL - 08

Zkvalitnit komunikační strategii školy s veřejností

Charakteristika cíle

Rozšířit a prohloubit komunikační metody, cesty a oblasti ve
vztahu k hlavním partnerům práce školy - rodičům,
absolventům, široké veřejností a zřizovateli.

OPATŘENÍ - 08.01

Komunikace s rodiči

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Prohlubovat komunikaci školy směrem k rodičovské
veřejnosti a posilovat vzájemnou spolupráci.

AKTIVITA – 08.01.04
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanoveného opatření

Zlepšit informovanost rodičů o důležitých koncepčních a
praktických rozhodnutích vedení školy a získat zpětnou
vazbu

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vedení školy, rodiče.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace aktivity

Během školního roku 2015-2016 a následujících.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace nevyžaduje žádné specifické náklady.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Prezentace rozhodnutí vedení školy na školním webu a
dalších médiích, případně informačním letákem v papírové
podobě či schůzkou zainteresovaných osob a dotazníkové
šetření mezi rodiči.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
a výstupy aktivity

Vedení školy.

Další případné poznámky:

Rozšiřovat informace v co největším počtu co
nejrůznorodějšími kanály, aby se zamezilo komunikačním
šumům a dezinformacím.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Trmice
Adresa: Tyršova 482, Trmice

CÍL 08 - OPATŘENÍ 08.01 - AKTIVITA 08.01.05
CÍL - 08

Zkvalitnit komunikační strategii školy s veřejností

Charakteristika cíle

Rozšířit a prohloubit komunikační metody, cesty a oblasti ve
vztahu k hlavním partnerům práce školy - rodičům,
absolventům, široké veřejností a zřizovateli.

OPATŘENÍ - 08.01

Komunikace s rodiči

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Prohlubovat komunikaci školy směrem k rodičovské
veřejnosti a posilovat vzájemnou spolupráci.

AKTIVITA – 08.01.05
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanoveného opatření

Vytvořit platformu pro lepší zjišťování záměrů školy a
představ rodičů

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vedení školy, Rada školy.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace aktivity

Školní rok 2016-2017.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb
INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Realizace nevyžaduje žádné specifické náklady.
Zápis z jednání vedení školy a Rady školy.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
a výstupy aktivity

Vedení školy.

Další případné poznámky:

Najít prostor pro efektivní vzájemnou komunikaci představ,
záměrů a plánů jednotlivých partnerů v souvislosti se
strategickými rozhodnutími školy.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Trmice
Adresa: Tyršova 482, Trmice

CÍL 08 - OPATŘENÍ 08.02 - AKTIVITA 08.02.01
CÍL - 08

Zkvalitnit komunikační strategii školy s veřejností

Charakteristika cíle

Rozšířit a prohloubit komunikační metody, cesty a oblasti ve
vztahu k hlavním partnerům práce školy - rodičům,
absolventům, široké veřejností a zřizovateli.

OPATŘENÍ - 08.02

Komunikace s veřejností

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Posílit komunikaci činnosti školy směrem k široké veřejnosti
prezentací na sociálních sítích.

AKTIVITA – 08.02.01
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanoveného opatření

Vytvořit prezentaci školy na sociálních sítích

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vedení školy.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace aktivity

Kalendářní rok 2016.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace nevyžaduje žádné specifické náklady.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Existující a aktualizovaná prezentace školy na
Faceboku/Twitteru.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
a výstupy aktivity

Vedení školy.

Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Trmice
Adresa: Tyršova 482, Trmice

CÍL 08 - OPATŘENÍ 08.02 - AKTIVITA 08.02.02
CÍL - 08

Zkvalitnit komunikační strategii školy s veřejností

Charakteristika cíle

Rozšířit a prohloubit komunikační metody, cesty a oblasti ve
vztahu k hlavním partnerům práce školy - rodičům,
absolventům, široké veřejností a zřizovateli.

OPATŘENÍ - 08.02

Komunikace s veřejností

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Posílit komunikaci činnosti školy směrem k široké veřejnosti
prezentací na sociálních sítích.

AKTIVITA – 08.02.02
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanoveného opatření

Prohloubit informovanost veřejnosti o výstupech práce
žáků a učitelů školy, které překračující hranice školy,
města a regionu (školní orchestr Trmi©kus, divadelní
soubor Balanc, školní televize Šotek, projekt Zmizelí
Langweilovi,…)

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vedení školy.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace aktivity

Školní rok 2015-2016 a následující.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace nevyžaduje žádné specifické náklady.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Školní web. Prezentace školy na Faceboku/Twitteru.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
a výstupy aktivity

Vedení školy.

Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Trmice
Adresa: Tyršova 482, Trmice

CÍL 08 - OPATŘENÍ 08.03 - AKTIVITA 08.03.01
CÍL - 08

Zkvalitnit komunikační strategii školy s veřejností

Charakteristika cíle

Rozšířit a prohloubit komunikační metody, cesty a oblasti ve
vztahu k hlavním partnerům práce školy - rodičům,
absolventům, široké veřejností a zřizovateli.

OPATŘENÍ - 08.03

Vybudování komunity přátel školy z řad absolventů

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Pomocí vybudování komunity přátel školy a její činnosti
ovlivňovat pozitivně povědomí o škole a její práci.
Spolupracovat na některých aktivitách souvisejících s
chodem školy (praktická pomoc), zajišťování vedoucích
zájmových útvarů, projektů, exkurzí apod.

AKTIVITA – 08.03.01
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanoveného opatření

Oslovit bývalé absolventy školy

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vedení školy.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace aktivity

Kalendářní rok 2016.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace nevyžaduje žádné specifické náklady.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Seznam kontaktů na dohledané absolventy.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
a výstupy aktivity

Vedení školy.

Další případné poznámky:

Jedná se absolventy, kteří ukončili PŠD před 4 lety a více.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Trmice
Adresa: Tyršova 482, Trmice

CÍL 08 - OPATŘENÍ 08.03 - AKTIVITA 08.03.02
CÍL - 08

Zkvalitnit komunikační strategii školy s veřejností

Charakteristika cíle

Rozšířit a prohloubit komunikační metody, cesty a oblasti ve
vztahu k hlavním partnerům práce školy - rodičům,
absolventům, široké veřejností a zřizovateli.

OPATŘENÍ - 08.03

Vybudování komunity přátel školy z řad absolventů

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Pomocí vybudování komunity přátel školy a její činnosti
ovlivňovat pozitivně povědomí o škole a její práci.
Spolupracovat na některých aktivitách souvisejících s
chodem školy (praktická pomoc), zajišťování vedoucích
zájmových útvarů, projektů, exkurzí apod.

AKTIVITA – 08.03.02
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanoveného opatření

Setkání se zájemci z řad absolventů na téma spolupráce
se školou a vytvoření komunity přátel školy (včetně
nalezení právní formy)

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vedení školy a absolventi.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace aktivity

Leden-březen 2017.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace nevyžaduje žádné specifické náklady.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Seznam zájemců o zapojení do činnosti přátel školy.
Dokument o vybrané právní podobě.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
a výstupy aktivity

Vedení školy.

Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Trmice
Adresa: Tyršova 482, Trmice

CÍL 08 - OPATŘENÍ 08.03 - AKTIVITA 08.03.03
CÍL - 08

Zkvalitnit komunikační strategii školy s veřejností

Charakteristika cíle

Rozšířit a prohloubit komunikační metody, cesty a oblasti ve
vztahu k hlavním partnerům práce školy - rodičům,
absolventům, široké veřejností a zřizovateli.

OPATŘENÍ - 08.03

Vybudování komunity přátel školy z řad absolventů

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Pomocí vybudování komunity přátel školy a její činnosti
ovlivňovat pozitivně povědomí o škole a její práci.
Spolupracovat na některých aktivitách souvisejících s
chodem školy (praktická pomoc), zajišťování vedoucích
zájmových útvarů, projektů, exkurzí apod.

AKTIVITA – 08.03.03
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanoveného opatření

Setkání zájemců o účast ve sdružení/spolku přátel školy a
vytvoření návrhu plánu činnosti sdružení

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vedení školy a absolventi.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace aktivity

Duben-červen 2017.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace nevyžaduje žádné specifické náklady.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Plán činnosti přátel školy.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
a výstupy aktivity

Vedení školy.

Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Trmice
Adresa: Tyršova 482, Trmice

CÍL 08 - OPATŘENÍ 08.03 - AKTIVITA 08.03.04
CÍL - 08

Zkvalitnit komunikační strategii školy s veřejností

Charakteristika cíle

Rozšířit a prohloubit komunikační metody, cesty a oblasti ve
vztahu k hlavním partnerům práce školy - rodičům,
absolventům, široké veřejností a zřizovateli.

OPATŘENÍ - 08.03

Vybudování komunity přátel školy z řad absolventů

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Pomocí vybudování komunity přátel školy a její činnosti
ovlivňovat pozitivně povědomí o škole a její práci.
Spolupracovat na některých aktivitách souvisejících s
chodem školy (praktická pomoc), zajišťování vedoucích
zájmových útvarů, projektů, exkurzí apod.

AKTIVITA – 08.03.04
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanoveného opatření

Vytvoření stanov a založení sdružení s dohodnutou
právní formou

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vedení školy a zájemci o členství ve sdružení.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace aktivity

Září-prosinec 2017.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb
INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Realizace nevyžaduje žádné specifické náklady.
Právní doklad o založení sdružení a stanovy.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
a výstupy aktivity

Vedení školy.

Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Trmice
Adresa: Tyršova 482, Trmice

CÍL 08 - OPATŘENÍ 08.03 - AKTIVITA 08.03.05
CÍL - 08

Zkvalitnit komunikační strategii školy s veřejností

Charakteristika cíle

Rozšířit a prohloubit komunikační metody, cesty a oblasti ve
vztahu k hlavním partnerům práce školy - rodičům,
absolventům, široké veřejností a zřizovateli.

OPATŘENÍ - 08.03

Vybudování komunity přátel školy z řad absolventů

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Pomocí vybudování komunity přátel školy a její činnosti
ovlivňovat pozitivně povědomí o škole a její práci.
Spolupracovat na některých aktivitách souvisejících s
chodem školy (praktická pomoc), zajišťování vedoucích
zájmových útvarů, projektů, exkurzí apod.

AKTIVITA – 08.03.05
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanoveného opatření

Nabídka členství ve sdružení přátel Základní školy
Trmice dalším zájemcům z řad rodičů

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vedení školy a členové sdružení.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace aktivity

Září-prosinec 2017.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb
INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Realizace nevyžaduje žádné specifické náklady.
Seznam členů sdružení.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
a výstupy aktivity

Vedení školy.

Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Trmice
Adresa: Tyršova 482, Trmice

CÍL 08 - OPATŘENÍ 08.04 - AKTIVITA 08.04.01
CÍL - 08

Zkvalitnit komunikační strategii školy s veřejností

Charakteristika cíle

Rozšířit a prohloubit komunikační metody, cesty a oblasti ve
vztahu k hlavním partnerům práce školy - rodičům,
absolventům, široké veřejností a zřizovateli.

OPATŘENÍ - 08.04

Komunikace s mateřskou školou

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Zlepšit vzájemnou komunikaci a informovanost školy a
mateřské školy. Prohloubit spolupráci na úrovni společných
aktivit a činností, jakož i případně filozofie výchovněvzdělávací praxe.

AKTIVITA – 08.04.01
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanoveného opatření

Vytvořit plán vzájemných a společných aktivit

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vedení školy a vedení mateřské školy.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace aktivity

Září-prosinec 2015.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb
INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Realizace nevyžaduje žádné specifické náklady.
Plán dohodnutých aktivit.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
a výstupy aktivity

Vedení školy.

Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Trmice
Adresa: Tyršova 482, Trmice

CÍL 08 - OPATŘENÍ 08.04 - AKTIVITA 08.04.02
CÍL - 08

Zkvalitnit komunikační strategii školy s veřejností

Charakteristika cíle

Rozšířit a prohloubit komunikační metody, cesty a oblasti ve
vztahu k hlavním partnerům práce školy - rodičům,
absolventům, široké veřejností a zřizovateli.

OPATŘENÍ - 08.04

Komunikace s mateřskou školou

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Zlepšit vzájemnou komunikaci a informovanost školy a
mateřské školy. Prohloubit spolupráci na úrovni společných
aktivit a činností, jakož i filozofie výchovně-vzdělávací
praxe.

AKTIVITA – 08.04.02
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanoveného opatření

Pokus o nalezení společné filozofie a praxe ZŠ a MŠ

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vedení školy a vedení mateřské školy.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace aktivity

Školní rok 2016-2017.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace nevyžaduje žádné specifické náklady.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Zápis o dohodě na principech vzdělávání v MŠ a ZŠ.
Zápis o dohodě na principech přípravy předškoláků na vstup
do školy.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
a výstupy aktivity

Vedení školy.

Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Trmice
Adresa: Tyršova 482, Trmice

CÍL 08 - OPATŘENÍ 08.05 - AKTIVITA 08.05.01
CÍL - 08

Zkvalitnit komunikační strategii školy s veřejností

Charakteristika cíle

Rozšířit a prohloubit komunikační metody, cesty a oblasti ve
vztahu k hlavním partnerům práce školy - rodičům,
absolventům, široké veřejností a zřizovateli.

OPATŘENÍ - 08.05

Komunikace se zřizovatelem

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Zlepšit vzájemnou komunikaci a informovanost školy a
zřizovatele.

AKTIVITA – 08.05.01
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanoveného opatření

Pravidelné návštěvy vedení školy na zasedáních Rady
města a vzájemné informování o záměrech, problémech,
radostech obou stran v záležitostech týkajících se školy.

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vedení školy a členové rady města Trmice.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace aktivity

Pravidelné měsíční návštěvy během školního roku 20152016 a letech následujících.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb
INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Realizace nevyžaduje žádné specifické náklady.
Zápis z jednání pořízený zástupcem školy.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
a výstupy aktivity

Vedení školy.

Další případné poznámky:

Nejsou.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola Trmice
Adresa: Tyršova 482, Trmice

CÍL 08 - OPATŘENÍ 08.05 - AKTIVITA 08.05.02
CÍL - 08

Zkvalitnit komunikační strategii školy s veřejností

Charakteristika cíle

Rozšířit a prohloubit komunikační metody, cesty a oblasti ve
vztahu k hlavním partnerům práce školy - rodičům,
absolventům, široké veřejností a zřizovateli.

OPATŘENÍ - 08.05

Komunikace se zřizovatelem

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Zlepšit vzájemnou komunikaci a informovanost školy a
zřizovatele.

AKTIVITA – 08.05.02
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanoveného opatření

Společné zasedání vedení školy a vedení města nad
otázkami rozpočtu a investičních akcí

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vedení školy a členové rady města Trmice.

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace aktivity

Listopad 2015 a následující roky.

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace nevyžaduje žádné specifické náklady.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Zápis z jednání pořízený zástupcem školy.
Rozpočet města se zapracovanými výstupy ze zasedání.

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
a výstupy aktivity

Vedení školy.

Další případné poznámky:

Nejsou.

