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CHARAKTERISTIKA ZŠ U ŘÍČANSKÉHO LESA

Na celkový počet žáků (560) je pedagogických pracovníků v rámci ZŠ celkem 41 (z něhož
kvalifikovaných tvoří 77 %) a školní družiny a školního klubu 10 (62 % kvalifikovaných).
Základní škola v Říčanech deklaruje moderní přístupy k vyučování žáků a nesoustředí
se jen na frontální výuku, ale snaží se rozvíjet kooperativní dovednosti, tak například prožitkové
aktivity s žáky. S tím souvisí i hodnocení, které vyjma pedagogické evaluace je doprovázeno
sebehodnocením žáka př. i reflexí rodičů. Moderní prvky obsahuje program školy i v oblasti
ekologického zaměření, v rámci kterého se účastní projektu Patriot. Zařízení nabízí dále i přípravné
třídy pro děti zejména ze sociálně znevýhodněného prostředí za účelem vyrovnání jejich vývoje.
Od letošního školního roku se mimo jiné snaží rozšířit výuku anglického jazyka. Byla otevřena dále
jazyková třída, jež má navýšenou kapacitu výuky angličtiny o jednu vyučovací hodinu, také se nově
zavedla výuka AJ u prvních ročníků. Škole se také snaží o rozšíření znalostí žáků i vyučujících
v oblasti ICT.
Zařízení má zpracováno preventivní program v oblastní sociálně patologických jevů, v rámci
kterého poskytuje prevenci, poradenství rodičům, žákům, spolupráci s institucemi, které poskytují
odbornou pomoc. Škola tyto jevy monitoruje, pečuje o ohrožené žáky těmito jevy, připravuje
přednášky a metodickou pomoc pedagogům apod.
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ŠKOLNÍ AKČNÍ TÝM ZŠ U ŘÍČANSKÉHO LESA

Na vzniku strategického plánu Základní školy u Říčanského lesa se podílel Školní akční tým
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Mgr. Iveta Truhlářová
Mgr. Michaela Blažková
Mgr. Zuzana Pokorná
Bc. Václav Černý
Mgr. Dagmar Šustová
Zuzana Pacalová
Mgr. Markéta Hubínková
Mgr. Hanka Špačková

ředitel školy
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ZÁKLADNÍ STRUKTURA STRATEGICKÉHO PLÁNU

CÍL 01 - Podpořit rozvoj pro-inkluzivních kompetencí pedagogů
OPATŘENÍ 01.01 – Realizace vzdělávacích workshopů
AKTIVITA 01.01.01 - Rešerše nabídek subjektů poskytujících vzdělávání v oblasti
inkluze
AKTIVITA 01. 01.02 - Konečný výběr workshopu. Zajištění vhodného
lektora
AKTIVITA 01. 01.03 - Realizace aktivity - účast na workshopu
AKTIVITA 01. 01.04 - Evaluace
OPATŘENÍ 01.02 - Vytvoření portfolia informací o inkluzivním vzděláváním a
aktivit pro realizaci inkluzivního vzdělávání z vlastních i
vnějších zdrojů
AKTIVITA 01.02.01 - Vytvoření portfolia informací o problematice
inkluzivního vzdělávání z vlastních a cizích zdrojů
AKTIVITA 01.02.02 - Tvorba konkrétních podpůrných materiálů (námětů,
příprav) pro realizaci inkluzivního vzdělávání
v hodinách a jejich vkládání do databáze (portfolia)
AKTIVITA 01.02.03 - Prezentace a sdílení podkladových materiálů a námětů
na čtvrtletních poradách
OPATŘENÍ 01.03 - Vytvoření knihovny se zdroji orientovanými na problematiku
inkluzivního vzdělávání
AKTIVITA 01.03.01 - Rešerše literatury a zdrojů, které jsou dostupné na
internetu i v rámci běžných nakladatelství
AKTIVITA 01.03.02 - Nákup vybraných zdrojů na podkladě rešerší
OPATŘENÍ 01.04 - Realizace vzájemných hospitací mezi jednotlivými pedagogy
AKTIVITA 01.04.01 - Dohodnutí obecných pravidel realizace hospitací
AKTIVITA 01.04.02 - Vytvoření záznamového archu pro hospitace
AKTIVITA 01.04.03 - Vlastní realizace hospitací
AKTIVITA 01.04.04 - Vyhodnocení vzájemných hospitací a zhodnocení
přínosu
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CÍL 02 - Zvýšit informovanost rodičů o postupu školy v oblasti vytváření inkluzivního
prostředí
OPATŘENÍ 02.01 - Vytvoření bulletinu pro pravidelné poskytování informací
rodičům o prováděných opatřeních ve škole
AKTIVITA 02.01.01 - Příprava podoby bulletinu
AKTIVITA 02.01.02 - Tvorba bulletinu
AKTIVITA 02.01.03 - Tvorba evaluačního dotazníku na bulletin
AKTIVITA 02.01.04 - Evaluace bulletinu a jeho přínosu rodiči
OPATŘENÍ 02.02 – Realizace přednášky/workshopu o inkluzi pro rodiče
AKTIVITA 02.02.01 - Vytvoření konceptu přednášky/workshopu
AKTIVITA 02.02.02 - Zajištění vhodného lektora
AKTIVITA 02.02.03 - Realizace přednášky/workshopu
AKTIVITA 02.02.04 - Evaluace přednášky formou následné diskuse
OPATŘENÍ 02.03 - Průběžné informování rodičů o aktuálním dění v oblasti
vytváření inkluzivního prostředí školy pedagogy
AKTIVITA 02.03.01 - Vytvoření struktury předávaných informací
AKTIVITA 02.03.02 - Předávání informací zákonným zástupcům
AKTIVITA 02.03.03 - Evaluace efektivity předávání informací od učitelů
k rodičům na třídních schůzkách a akcích školy
CÍL 03 - Zvýšit respekt žáků k odlišnosti a podporovat akceptaci odlišnosti mezi dětmi
OPATŘENÍ 03.01 - Uspořádání návštěv žáků ze Základní školy a Mateřské školy
při Olivově dětské léčebně, o.p.s. v Říčanech a ze ZŠ praktické
Nerudova s cílem vytvořit příležitosti pro vzájemné poznávání a
podpořit budování respektu k odlišnosti
AKTIVITA 03.01.01 - Smluvení termínu návštěv
AKTIVITA 03.01.02 - Realizace návštěvy
AKTIVITA 03.01.03 - Zhodnocení návštěvy žáky samotnými (prostřednictvím
diskuse a eseje
OPATŘENÍ 03.02 - Reflexe přirozené rozmanitosti ve výzdobě školy
AKTIVITA 03.02.01 - Vyučující si připraví témata pro tvorbu obrázků,
plakátů a jiných výtvorů
AKTIVITA 03.02.02 - Tvorba prvků školní výzdoby
AKTIVITA 03.02.03 - Výstava výtvorů žáků
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OPATŘENÍ 03.03 - Návštěva institucí či subjektů pracujících s příslušníky různých
minorit či reprezentujících různé minority
AKTIVITA 03.03.01 - Oslovení centra / komunity a naplánovaní návštěvy
AKTIVITA 03.03.02 - Realizace návštěvy centra / komunity
AKTIVITA 03.03.03 - Reflexe a zhodnocení přínosu návštěvy
OPATŘENÍ 03.04 - Realizace projektových dnů
AKTIVITA 03.04.01 - Volba tématu projektového dne
AKTIVITA 03.04.02 - Příprava projektového dne
AKTIVITA 03.04.03 - Realizace projektového dne
AKTIVITA 03.04.04 - Evaluace projektového dne
CÍL 04 - Podporovat lepší připravenost dětí na úspěšné zahájení školní docházky
OPATŘENÍ 04.01 - Zřízení přípravné třídy
AKTIVITA 04.01.01 - Analýza kapacitních a personálních možností školy
AKTIVITA 04.01.02 - Zjištění poptávky po přípravné třídě – dotazníkové šetření
pro rodiče
AKTIVITA 04.01.03 - Zřízení přípravné třídy
OPATŘENÍ 04.02 - Zajištění aktivačního dopoledne pro mateřské školky
AKTIVITA 04.02.01 - Distribuce pozvánek na aktivační dopoledne do mateřských
škol
AKTIVITA 04.02.02 - Příprava aktivit a činností pro aktivační dopoledne
AKTIVITA 04.02.03 - Příprava dílčích aktivit ze strany žáků - kreativní tvorba,
pohybové hry, zábavné pokusy apod.
AKTIVITA 04.02.04 - Realizace aktivačního dopoledne pro žáky MŠ
AKTIVITA 04.02.05 - Evaluace aktivačního dopoledne
CÍL 05 - Podpořit vytváření bezpečného prostředí ve škole
OPATŘENÍ 05.01 - Evaluace aktuálního stavu školy v oblasti bezpečnosti a vnímání
pocitu bezpečí ze strany žáků
AKTIVITA 05.01.01 - Tvorba dotazníku
AKTIVITA 05.01.02 - Zadání dotazníků žákům školy
AKTIVITA 05.01.03 - Vyhodnocení dotazníkového šetření
AKTIVITA 05.01.04 - Zavedení schránky důvěry
OPATŘENÍ 05.02 - Revize stávajícího Minimálního preventivního programu
AKTIVITA 05.02.01 - Analýza výsledků dotazníkového šetření ve vztahu k MPP
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AKTIVITA 05.02.02 - Revize MPP
OPATŘENÍ 05.03 - Spolupráce s občanským sdružením META
AKTIVITA 05.03.01 - Schůzka se zástupci META, o.s. – zhodnocení možností
spolupráce
AKTIVITA 05.03.02 - Dohoda (smlouva) o spolupráci s META, o. s. a zahájení
spolupráce
CÍL 06 - Zvýšit míru sociální koheze ve škole – podpořit úspěšné začlenění dětí cizinců a dětí z
rodin s nízkým socioekonomickým statutem
OPATŘENÍ 06.01 - Podpora integrace dětí cizinců do třídních kolektivů
AKTIVITA 06.01.01 - Zmapování složení národností, etnicity, rodného jazyka
ve škole
AKTIVITA 06.01.02 - Vytvoření plánu hodin s multikulturní tematikou – podpora
rozvoje multikulturních kompetencí žáků
AKTIVITA 06.01.03 - Příprava hodin se zapojením dětí cizinců a jejich rodičů do
prezentace země původu, kulturních prvků, tradic apod.
AKTIVITA 06.01.04 - zapojením rodičů žáků-cizinců
AKTIVITA 06.01.05 - Evaluace hodin – hodnocení hodiny ze strany žáků formou
eseje
OPATŘENÍ 06.02 - Podpora zapojení dětí pocházejících z rodin s nízkým
socioekonomickým statutem do školních aktivit
AKTIVITA 06.02.01 - Zmapování situace ve třídách – snaha o vyhledávání žáků
ohrožených negativními důsledky nízkého sociálního statutu
rodin či sociálním vyloučením
AKTIVITA 06.02.02 - Realizace aktivit vedoucích k posílení aktivního přístupu
k životu a zodpovědnosti za svou budoucnost – plánování,
výchova k odpovědnému rodičovství, finanční gramotnost,
zodpovědné nakládání se zdroji apod.
AKTIVITA 06.02.03 - Zřízení odpoledního klubu otevřeného všem žákům – místa
pro setkávání žáků
AKTIVITA 06.02.04 - Personální zabezpečení klubu provozu klubu
AKTIVITA 06.02.05 - Cílené oslovení dětí či jejich zákonných zástupců k účasti
na klubových aktivitách
AKTIVITA 06.02.06 - Motivační setkání s bývalými žáky či osobami ze sociálně
slabých rodin, kteří se úspěšně zapojili do studia, práce
a společnosti
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CÍL 07 - Zvýšit podporu žáků ohrožených školním neúspěchem
OPATŘENÍ 07.01 - Realizace cíleného doučování pro žáky ohrožené školním
neúspěchem
AKTIVITA 07.01.01 - Vytvoření týmu pedagogů zapojených do depistáže žáků
ohrožených školním neúspěchem a přípravy konceptu jejich
doučování
AKTIVITA 07.01.02 - Příprava konceptu cíleného doučování žáků ohrožených
školním neúspěchem
AKTIVITA 07.01.03 - Kontaktování zákonných zástupců ohrožených žáků
za účelem navázání užší spolupráce a nabídky doučování
AKTIVITA 07.01.04 - Realizace doučování pro žáky ohrožené školním neúspěchem
dle navrženého konceptu
AKTIVITA 07.01.05 - Evaluace doučování a jeho výsledků
OPATŘENÍ 07.02 - Vytvoření akčního intervenčního týmu
AKTIVITA 07.02.01 - Výběr a pověření členů intervenčního týmu
OPATŘENÍ 07.03 - Navázání systematické spolupráce s META. o. s.
AKTIVITA 07.03.01 - Kontaktování organizace META – možnosti podpory žáků cizinců
AKTIVITA 07.03.02 - Vymezení spolupráce
AKTIVITA 07.03.03 - Realizace spolupráce v oblasti podpory žáků cizinců
AKTIVITA 07.03.04 - Evaluace spolupráce a jejího přínosu
OPATŘENÍ 07.04 - Navázání systematické spolupráce s OSPODem
AKTIVITA 07.04.01 - Kontaktování místně příslušných orgánů SPOD
AKTIVITA 07.04.02 - Realizace spolupráce školy a OSPOD
AKTIVITA 07.04.03 - Evaluace spolupráce
CÍL 08 - Vytvořit podmínky pro zlepšení jazykových schopností žáků
OPATŘENÍ 08.01 - Postupné uvedení metody CLIL do vyučování
AKTIVITA 08.01.01 - Příprava plánu pro zavedení CLIL metody do výuky
AKTIVITA 08.01.02 - Vypracování náplně jednotlivých hodin s využitím metody
CLIL
AKTIVITA 08.01.03 - Realizace metody CLIL
OPATŘENÍ 08.02 - Přítomnost rodilých mluvčích ve výuce
AKTIVITA 08.02.01 - Vytvoření sítě kontaktů na rodilé mluvčí
AKTIVITA 08.02.02 - Zapojení rodilých mluvčích do výuky
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AKTIVITA 08.02.03 - Evaluace využití rodilých mluvčím ve výuce
OPATŘENÍ 08.03 - Provozování „English Clubu“
AKTIVITA 08.03.01 - Rozeslání nabídky kurzů zákonným zástupcům žáků 4. – 9.
ročníku
AKTIVITA 08.03.02 - Realizace rozřazovacího testu do jednotlivých úrovní kurzů
AKTIVITA 08.03.03 - Realizace kurzů
OPATŘENÍ 08.04 - Uskutečnění jazykových projektů
AKTIVITA 08.04.01 - Naplánování projektů
AKTIVITA 08.04.02 - Realizace jazykových projektů
AKTIVITA 08.04.03 - Evaluace realizace jazykových projektů
OPATŘENÍ 08.05 - Nabídka nových předmětů – změna ŠVP
AKTIVITA 08.05.01 - Nabídka předmětu Anglický jazyk v 1.ročníku a anglické
konverzace od 6. ročníku s posílenou hodinovou dotací
o jednu hodinu týdně

CÍL 09 - Zajistit podmínky pro další vzdělávání učitelů v oblasti inkluze a zapojování
moderních vyučovacích metod a organizačních forem
OPATŘENÍ 09.01 - Předávání zkušeností formou náslechů a vzájemných hospitací
AKTIVITA 09.01.01 - Nastavení podmínek pro vzájemné hospitace
AKTIVITA 09.01.02 - Vytvoření vzoru hospitačního záznamu
AKTIVITA 09.01.03 - Sestavení plánu vzájemných hospitací
AKTIVITA 09.01.04 - Realizace vzájemných hospitací či náslechů v hodinách
AKTIVITA 09.01.05 - Evaluace hospitací a jejich přínosu
OPATŘENÍ 09.02 - Zajištění seminářů a přednášek pro učitele v oblasti inkluze
AKTIVITA 09.02.01 - Zmapování nabídky seminářů a jejich dostupnosti
AKTIVITA 09.02.02 - Účast na semináři/přednášce/workshopu na téma
inkluze/podpora dětí se SVP
AKTIVITA 09.02.03 - Sdílení poznatků ze semináře/přednášky/workshopu
AKTIVITA 09.02.04 - Zhodnocení přínosuseminářů/přednášek/workshopů
OPATŘENÍ 09.03 - Vypracování plánu DVPP se zaměřením na posilování
proinkluzivních kompetencí
AKTIVITA 09.03.01 - Mapování potřeb jednotlivých vyučujících v otázce realizace
inkluzivního vzdělávání a práce v heterogenních skupinách
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AKTIVITA 09.03.02 - Zmapování nabídky možností vzdělávání a jejich dostupnosti
ve vztahu k identifikovaným potřebám vyučujících
AKTIVITA 09.03.03 - Semináře, přednášky, workshopy – účast dle potřeb a přání
vyučujících
AKTIVITA 09.03.04 - Evaluace DVPP
CÍL 10 - Maximalizovat naplnění vzdělávacího potenciálu všech žáků
OPATŘENÍ 10.01 - Srovnávací testování žáků v rámci školy
AKTIVITA 10.01.01 - Vytvoření systému srovnávacího testování žáků
v jednotlivých paralelních ročnících a srovnávání žáků
současných ve vztahu k výsledkům žáků v předešlých letech
AKTIVITA 10.01.02 - Vypracování jednotlivých testů
AKTIVITA 10.01.03 - Realizace testování
AKTIVITA 10.01.04 - Vyhodnocení testů a návrh dalšího postupu v návaznosti
na výsledky
OPATŘENÍ 10.02 - Rozšířit nabídku zájmových kroužků
AKTIVITA 10.02.01 – Porada s vyučujícími s cílem sestavení nabídky
kroužků žákům
AKTIVITA 10.02.02 - Nabídka kroužků žákům a rodičům
AKTIVITA 10.02.03 - Evaluace kroužků ze strany žáků a učitelů
CÍL 11 - Zvýšit proinkluzivnosti školy
OPATŘENÍ 11.01 - Vytvoření portfolií pro práce s dětmi s daným typem speciálních
vzdělávacích potřeb
AKTIVITA 11.01.01 - Specifikace požadavků na portfolia(vytvoření přehledu
možných vzdělávacích potřeb žáků)
AKTIVITA 11.01.02 - Rozpracování jednotlivých oblastí speciálních vzdělávacích
potřeb
AKTIVITA 11.01.03 - Vytvoření portfolií
OPATŘENÍ 11.02 - Zajištění asistentů pedagogů pro práci se žáky s potřebou poskytování
podpůrných opatření
AKTIVITA 11.02.01 - Vytvoření požadavku na základě analýzy potřeb školy
AKTIVITA 11.02.02 - Zajištění financí pro působení asistentů ve škole
AKTIVITA 11.02.03 - Vytvoření a personální zajištění pracovních pozic asistentů
AKTIVITA 11.02.04 - Zajištění DVPP pro asistenty

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 11.03 - Projektová činnost školy v oblasti inkluze
AKTIVITA 11.03.01 - Vyhledávání nových výzev pro předkládání projektových
žádostí
AKTIVITA 11.03.02 - Spoluúčast školy ve vhodných projektech orientovaných
na problematiku inkluze
AKTIVITA 11.03.03 - Zhodnocení projektové činnosti školy
OPATŘENÍ 11.04 - Zajištění školního psychologa nebo speciálního pedagoga
a sociálního pedagoga
AKTIVITA 11.04.01 - Vytvoření požadavku na základě analýzy potřeb školy
AKTIVITA 11.04.02 - Zajištění financí pro realizaci místa školního psychologa
nebo speciálního pedagoga a sociálního pedagoga
AKTIVITA 11.04.03 - Vytvoření a personální zajištění pracovní pozice školního
psychologa nebo speciálního pedagoga a sociálního
pedagoga
AKTIVITA 11.04.04 - Zhodnocení práce a přínosu výše uvedených specialistů

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 - Podpořit rozvoj pro-inkluzivních kompetencí pedagogů
Charakteristika cíle
Naším cíle je zvýšit míru kompetencí učitelů pro práci v heterogenních kolektivech a zároveň
docílit přátelské a inkluzivní atmosféry ve škole a eliminovat xenofobními tendence, s nimiž se
ještě sporadicky setkáváme. Věříme, že vzájemné sdílení zkušeností a vzájemná podpora pedagogů
vytváří nejen prostor pro efektivní rozvoj jejich kompetencí, ale představuje také prvek podpory
spolupráce a soudržnosti ve škole. Vede k podpoře vytváření podpůrného a kooperativního klimatu
pedagogického sboru. Plánujeme proto realizaci workshopů s inkluzivní tematikou. Podpoříme
vzájemné hospitování pedagogů. Vytvoříme portfolio námětů vyučovacích hodin s inkluzivní
tematikou z vlastních i cizích zdrojů a nabídneme pedagogům nové odborné zdroje z oblasti
inkluzivního vzdělávání.

OPATŘENÍ 01.01 - Realizace vzdělávacích workshopů
Charakteristika opatření
Účast učitelů na workshopech povede k získání potřebných objektivních informací týkajících se této
problematiky a rovněž k rozvoji potřebných kompetencí pro práci v heterogenních kolektivech a
jejich následné implementace do výuky a práce se třídou.

OPATŘENÍ 01.02 - Vytvoření portfolia informací o inkluzivním vzděláváním a aktivit pro
realizaci inkluzivního vzdělávání z vlastních i vnějších zdrojů
Charakteristika opatření
Vytvoření portfolia umožní učitelům zorientovat se lépe v problematice inkluze a zároveň bude
živým a stále doplňovaným a rozšiřovaným nástrojem pro možnou inspiraci v oblasti praktické
realizace inkluzivního vzdělávání. Tvorba portfolia bude probíhat souběžně se vzděláváním učitelů
v této oblasti ze strany 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 01.03 - Vytvoření knihovny se zdroji orientovanými na problematiku
inkluzivního vzdělávání
Charakteristika opatření
Učitelé společenskovědních předmětů založí (zavedou) v určených prostorách knihovnu se zdroji a
materiály týkajícími se problematiky inkluzivního vzdělávání. Jedná se o další opatření orientované
na podporu pedagogů v oblasti aplikace inkluzivního vzdělávání a vytváření inkluzivního prostředí
školy.

OPATŘENÍ 01.04 - Realizace vzájemných hospitací mezi jednotlivými pedagogy
Charakteristika opatření
Vyučující vzájemně uskuteční hospitace, popř. návštěvy svých hodin, které si předem domluví a
bude se jednat o hodiny s inkluzivní tematikou. Prostřednictvím realizace vzájemných hospitací
bude vytvořen prostor pro efektivní sdílení zkušeností s vytvářením podmínek pro realizaci
inkluzivního vzdělávání ve výuce, využitím nových didaktických postupů a metod výuky, realizaci
konkrétních postupů individuální podpory dětí apod. mezi pedagogy a rovněž pro efektivní podporu
začínajících pedagogů. Opatření přispěje rovněž k vytváření podpůrného klimatu v rámci
pedagogického sboru.

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

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola u Říčanského lesa
Adresa: Školní 2400/4, Říčany

CÍL 01 - OPATŘENÍ 01.01 - AKTIVITA 01.01.01
CÍL - 01

Podpořit rozvoj pro-inkluzivních kompetencí
pedagogů

Charakteristika cíle

Naším cíle je zvýšit míru kompetencí učitelů pro práci v
heterogenních kolektivech a zároveň docílit přátelské a
inkluzivní atmosféry ve škole a eliminovat xenofobními
tendence, s nimiž se ještě sporadicky setkáváme. Věříme, že
vzájemné sdílení zkušeností a vzájemná podpora pedagogů
vytváří nejen prostor pro efektivní rozvoj jejich kompetencí,
ale představuje také prvek podpory spolupráce a soudržnosti
ve škole. Vede k podpoře vytváření podpůrného a
kooperativního klimatu pedagogického sboru. ..

OPATŘENÍ - 01.01

Realizace vzdělávacích workshopů

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Účast učitelů na workshopech povede k získání potřebných
objektivních informací týkajících se této problematiky a
rovněž k rozvoji potřebných kompetencí pro práci v
heterogenních kolektivech a jejich následné implementace
do výuky a práce se třídou.

AKTIVITA – 01.01.01
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Rešerše nabídek subjektů poskytujících vzdělávání v
oblasti inkluze

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vedení školy

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

V průběhu 1. čtvrtletí šk. roku 2015/2016

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Zajištěný odborník, stanovený termín workshopu

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola u Říčanského lesa
Adresa: Školní 2400/4, Říčany

CÍL 01 - OPATŘENÍ 01.01 - AKTIVITA 01.01.02
CÍL - 01

Podpořit rozvoj pro-inkluzivních kompetencí
pedagogů

Charakteristika cíle

Naším cíle je zvýšit míru kompetencí učitelů pro práci v
heterogenních kolektivech a zároveň docílit přátelské a
inkluzivní atmosféry ve škole a eliminovat xenofobními
tendence, s nimiž se ještě sporadicky setkáváme. Věříme, že
vzájemné sdílení zkušeností a vzájemná podpora pedagogů
vytváří nejen prostor pro efektivní rozvoj jejich kompetencí,
ale představuje také prvek podpory spolupráce a soudržnosti
ve škole. Vede k podpoře vytváření podpůrného a
kooperativního klimatu pedagogického sboru. ..

OPATŘENÍ - 01.01

Realizace vzdělávacích workshopů

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Účast učitelů na workshopech povede k získání potřebných
objektivních informací týkajících se této problematiky a
rovněž k rozvoji potřebných kompetencí pro práci v
heterogenních kolektivech a jejich následné implementace
do výuky a práce se třídou.

AKTIVITA – 01.01.02
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Konečný výběr workshopu. Zajištění vhodného lektora

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vedení školy

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

V průběhu 1. čtvrtletí šk. roku 2015/2016

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity vyžaduje finanční zajištění ze strany
školy. Vedení se bude snažit získat přednášejícího z řad
dobrovolníků. Není potřeba specifické vybavení.

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Výběr workshopu; mechanismem ověření je stanovený
termín

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola u Říčanského lesa
Adresa: Školní 2400/4, Říčany

CÍL 01 - OPATŘENÍ 01.01 - AKTIVITA 01.01.03
CÍL - 01

Podpořit rozvoj pro-inkluzivních kompetencí
pedagogů

Charakteristika cíle

Naším cíle je zvýšit míru kompetencí učitelů pro práci v
heterogenních kolektivech a zároveň docílit přátelské a
inkluzivní atmosféry ve škole a eliminovat xenofobními
tendence, s nimiž se ještě sporadicky setkáváme. Věříme, že
vzájemné sdílení zkušeností a vzájemná podpora pedagogů
vytváří nejen prostor pro efektivní rozvoj jejich kompetencí,
ale představuje také prvek podpory spolupráce a soudržnosti
ve škole. Vede k podpoře vytváření podpůrného a
kooperativního klimatu pedagogického sboru. ..

OPATŘENÍ - 01.01

Realizace vzdělávacích workshopů

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Účast učitelů na workshopech povede k získání potřebných
objektivních informací týkajících se této problematiky a
rovněž k rozvoji potřebných kompetencí pro práci v
heterogenních kolektivech a jejich následné implementace
do výuky a práce se třídou.

AKTIVITA – 01.01.03
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Realizace aktivity - účast na workshopu

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Jednotliví učitelé

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

V průběhu 2. čtvrtletí šk. roku 2015/2016

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Zrealizovaná aktivita / uskutečněný workshop; certifikát o
účasti na akci

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
a výstupy aktivity

Vedení školy

Další případné poznámky:

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola u Říčanského lesa
Adresa: Školní 2400/4, Říčany

CÍL 01 - OPATŘENÍ 01.01 - AKTIVITA 01.01.04
CÍL - 01

Podpořit rozvoj pro-inkluzivních kompetencí
pedagogů

Charakteristika cíle

Naším cíle je zvýšit míru kompetencí učitelů pro práci v
heterogenních kolektivech a zároveň docílit přátelské a
inkluzivní atmosféry ve škole a eliminovat xenofobními
tendence, s nimiž se ještě sporadicky setkáváme. Věříme, že
vzájemné sdílení zkušeností a vzájemná podpora pedagogů
vytváří nejen prostor pro efektivní rozvoj jejich kompetencí,
ale představuje také prvek podpory spolupráce a soudržnosti
ve škole. Vede k podpoře vytváření podpůrného a
kooperativního klimatu pedagogického sboru. ..

OPATŘENÍ - 01.01

Realizace vzdělávacích workshopů

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Účast učitelů na workshopech povede k získání potřebných
objektivních informací týkajících se této problematiky a
rovněž k rozvoji potřebných kompetencí pro práci v
heterogenních kolektivech a jejich následné implementace
do výuky a práce se třídou.

AKTIVITA – 01.01.04
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Evaluace

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Jednotliví učitelé

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

V průběhu 2. čtvrtletí šk. roku 2015/2016

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Vyplněný evaluační dotazník; následné opatření –
uskutečněné hospitace

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola u Říčanského lesa
Adresa: Školní 2400/4, Říčany

CÍL 01 - OPATŘENÍ 01.02 - AKTIVITA 01.02.01
CÍL - 01

Podpořit rozvoj pro-inkluzivních kompetencí
pedagogů

Charakteristika cíle

Naším cíle je zvýšit míru kompetencí učitelů pro práci v
heterogenních kolektivech a zároveň docílit přátelské a
inkluzivní atmosféry ve škole a eliminovat xenofobními
tendence, s nimiž se ještě sporadicky setkáváme. Věříme, že
vzájemné sdílení zkušeností a vzájemná podpora pedagogů
vytváří nejen prostor pro efektivní rozvoj jejich kompetencí,
ale představuje také prvek podpory spolupráce a soudržnosti
ve škole. Vede k podpoře vytváření podpůrného a
kooperativního klimatu pedagogického sboru. ..

OPATŘENÍ - 01.02

Vytvoření portfolia informací o inkluzivním vzděláváním
a aktivit pro realizaci inkluzivního vzdělávání z vlastních
i vnějších zdrojů

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Vytvoření portfolia umožní učitelům zorientovat se lépe v
problematice inkluze a zároveň bude živým a stále
doplňovaným a rozšiřovaným nástrojem pro možnou
inspiraci v oblasti praktické realizace …

AKTIVITA – 01.02.01
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Vytvoření portfolia informací o problematice
inkluzivního vzdělávání z vlastních a cizích zdrojů

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vedení školy, učitelé

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

V průběhu 3. čtvrtletí šk. roku 2015/2016

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Vytvořená složka se zdroji a materiály

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
a výstupy aktivity

Vedení školy

Další případné poznámky:

Portfolio bude realizováno ve formě složky na sdíleném
disku.

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola u Říčanského lesa
Adresa: Školní 2400/4, Říčany

CÍL 01 - OPATŘENÍ 01.02 - AKTIVITA 01.02.02
CÍL - 01

Podpořit rozvoj pro-inkluzivních kompetencí
pedagogů

Charakteristika cíle

Naším cíle je zvýšit míru kompetencí učitelů pro práci v
heterogenních kolektivech a zároveň docílit přátelské a
inkluzivní atmosféry ve škole a eliminovat xenofobními
tendence, s nimiž se ještě sporadicky setkáváme. Věříme, že
vzájemné sdílení zkušeností a vzájemná podpora pedagogů
vytváří nejen prostor pro efektivní rozvoj jejich kompetencí,
ale představuje také prvek podpory spolupráce a soudržnosti
ve škole. Vede k podpoře vytváření podpůrného a
kooperativního klimatu pedagogického sboru. ..

OPATŘENÍ - 01.02

Vytvoření portfolia informací o inkluzivním vzděláváním
a aktivit pro realizaci inkluzivního vzdělávání z vlastních
i vnějších zdrojů

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Vytvoření portfolia umožní učitelům zorientovat se lépe v
problematice inkluze a zároveň bude živým a stále
doplňovaným a rozšiřovaným nástrojem pro možnou
inspiraci v oblasti praktické realizace …

AKTIVITA – 01.02.02
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Tvorba konkrétních podpůrných materiálů (námětů,
příprav) pro realizaci inkluzivního vzdělávání v
hodinách a jejich vkládání do databáze (portfolia)

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Všichni vyučující

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

V průběhu 3. čtvrtletí šk. roku 2015/2016

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Naplněná složka od jednotlivých učitelů; užívání portfolia
učiteli školy

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola u Říčanského lesa
Adresa: Školní 2400/4, Říčany

CÍL 01 - OPATŘENÍ 01.02 - AKTIVITA 01.02.03
CÍL - 01

Podpořit rozvoj pro-inkluzivních kompetencí
pedagogů

Charakteristika cíle

Naším cíle je zvýšit míru kompetencí učitelů pro práci v
heterogenních kolektivech a zároveň docílit přátelské a
inkluzivní atmosféry ve škole a eliminovat xenofobními
tendence, s nimiž se ještě sporadicky setkáváme. Věříme, že
vzájemné sdílení zkušeností a vzájemná podpora pedagogů
vytváří nejen prostor pro efektivní rozvoj jejich kompetencí,
ale představuje také prvek podpory spolupráce a soudržnosti
ve škole. Vede k podpoře vytváření podpůrného a
kooperativního klimatu pedagogického sboru. ..

OPATŘENÍ - 01.02

Vytvoření portfolia informací o inkluzivním
vzděláváním a aktivit pro realizaci inkluzivního
vzdělávání z vlastních i vnějších zdrojů

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Vytvoření portfolia umožní učitelům zorientovat se lépe v
problematice inkluze a zároveň bude živým a stále
doplňovaným a rozšiřovaným nástrojem pro možnou
inspiraci v oblasti praktické realizace …

AKTIVITA – 01.02.03
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Prezentace a sdílení podkladových materiálů a námětů
na čtvrtletních poradách

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Všichni vyučující

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

2. pololetí šk. roku 2015/2016

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Vyměněné náměty, sdílené náměty; využívání doporučených
námětů dalšími učiteli

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola u Říčanského lesa
Adresa: Školní 2400/4, Říčany

CÍL 01 - OPATŘENÍ 01.03 - AKTIVITA 01.03.01
CÍL - 01

Podpořit rozvoj pro-inkluzivních kompetencí
pedagogů

Charakteristika cíle

Naším cíle je zvýšit míru kompetencí učitelů pro práci v
heterogenních kolektivech a zároveň docílit přátelské a
inkluzivní atmosféry ve škole a eliminovat xenofobními
tendence, s nimiž se ještě sporadicky setkáváme. Věříme, že
vzájemné sdílení zkušeností a vzájemná podpora pedagogů
vytváří nejen prostor pro efektivní rozvoj jejich kompetencí,
ale představuje také prvek podpory spolupráce a soudržnosti
ve škole. Vede k podpoře vytváření podpůrného a
kooperativního klimatu pedagogického sboru. ..

OPATŘENÍ - 01.03

Vytvoření knihovny se zdroji orientovanými na
problematiku inkluzivního vzdělávání

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Učitelé společenskovědních předmětů založí (zavedou) v
určených prostorách knihovnu se zdroji a materiály
týkajícími se problematiky inkluzivního vzdělávání....

AKTIVITA – 01.03.01
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Rešerše literatury a zdrojů, které jsou dostupné na
internetu i v rámci běžných nakladatelství

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Všichni vyučující

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

V průběhu šk. roku 2015/2016

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Indikátor bude počet rešerší; využívání zdrojů

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola u Říčanského lesa
Adresa: Školní 2400/4, Říčany

CÍL 01 - OPATŘENÍ 01.03 - AKTIVITA 01.03.02
CÍL - 01

Podpořit rozvoj pro-inkluzivních kompetencí
pedagogů

Charakteristika cíle

Naším cíle je zvýšit míru kompetencí učitelů pro práci v
heterogenních kolektivech a zároveň docílit přátelské a
inkluzivní atmosféry ve škole a eliminovat xenofobními
tendence, s nimiž se ještě sporadicky setkáváme. Věříme, že
vzájemné sdílení zkušeností a vzájemná podpora pedagogů
vytváří nejen prostor pro efektivní rozvoj jejich kompetencí,
ale představuje také prvek podpory spolupráce a soudržnosti
ve škole. Vede k podpoře vytváření podpůrného a
kooperativního klimatu pedagogického sboru. ..

OPATŘENÍ - 01.03

Vytvoření knihovny se zdroji orientovanými na
problematiku inkluzivního vzdělávání

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Učitelé společenskovědních předmětů založí (zavedou) v
určených prostorách knihovnu se zdroji a materiály
týkajícími se problematiky inkluzivního vzdělávání....

AKTIVITA – 01.03.02
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Nákup vybraných zdrojů na podkladě rešerší

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vedení školy

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

V průběhu šk. roku 2015/2016

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Nakoupené zdroje a jejich využívání

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola u Říčanského lesa
Adresa: Školní 2400/4, Říčany

CÍL 01 - OPATŘENÍ 01.04 - AKTIVITA 01.04.01
CÍL - 01

Podpořit rozvoj pro-inkluzivních kompetencí
pedagogů

Charakteristika cíle

Naším cíle je zvýšit míru kompetencí učitelů pro práci v
heterogenních kolektivech a zároveň docílit přátelské a
inkluzivní atmosféry ve škole a eliminovat xenofobními
tendence, s nimiž se ještě sporadicky setkáváme. Věříme, že
vzájemné sdílení zkušeností a vzájemná podpora pedagogů
vytváří nejen prostor pro efektivní rozvoj jejich kompetencí,
ale představuje také prvek podpory spolupráce a soudržnosti
ve škole. Vede k podpoře vytváření podpůrného a
kooperativního klimatu pedagogického sboru. ..

OPATŘENÍ - 01.04

Realizace vzájemných hospitací mezi jednotlivými
pedagogy

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Vyučující vzájemně uskuteční hospitace, popř. návštěvy
svých hodin, které si předem domluví a bude se jednat o
hodiny s inkluzivní tematikou. Prostřednictvím realizace
vzájemných hospitací bude vytvořen prostor pro efektivní
sdílení zkušeností …

AKTIVITA – 01.04.01
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Dohodnutí obecných pravidel realizace hospitací
Vyučující si společně s vedením školy určí pravidla, za
kterých budou probíhat vzáj. hospitace ve vyučovacích
hodinách zohledňujích problematiku inkluze.

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Všichni učitelé

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

2. pololetí šk. roku 2015/2016

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Pravidla jsou zpracována a jsou s nimi seznámeni všichni
učitelé

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola u Říčanského lesa
Adresa: Školní 2400/4, Říčany

CÍL 01 - OPATŘENÍ 01.04 - AKTIVITA 01.04.02
CÍL - 01

Podpořit rozvoj pro-inkluzivních kompetencí
pedagogů

Charakteristika cíle

Naším cíle je zvýšit míru kompetencí učitelů pro práci v
heterogenních kolektivech a zároveň docílit přátelské a
inkluzivní atmosféry ve škole a eliminovat xenofobními
tendence, s nimiž se ještě sporadicky setkáváme. Věříme, že
vzájemné sdílení zkušeností. ..

OPATŘENÍ - 01.04

Realizace vzájemných hospitací mezi jednotlivými
pedagogy

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Vyučující vzájemně uskuteční hospitace, popř. návštěvy
svých hodin, které si předem domluví a bude se jednat o
hodiny s inkluzivní tematikou. Prostřednictvím realizace
vzájemných hospitací bude vytvořen prostor pro efektivní
sdílení zkušeností …

AKTIVITA – 01.04.02
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Vytvoření záznamového archu pro hospitace

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Všichni učitelé

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

2. pololetí šk. roku 2015/2016

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Záznamový arch pro hospitace a jeho využití

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
a výstupy aktivity

Vedení školy

Další případné poznámky:

Vyučující si společně s vedením školy vytvoří po poradě
záznamový arch pro uskutečněné hospitace (co sledují, jsou
všechny děti zapojeny, jsou využity aktivizující metody,
zaměřují se aktivity nejenom na rozvoj rozumových
schopností, ale i na sociální, emocionální, etické aspekty
výuky).

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola u Říčanského lesa
Adresa: Školní 2400/4, Říčany

CÍL 01 - OPATŘENÍ 01.04 - AKTIVITA 01.04.03
CÍL - 01

Podpořit rozvoj pro-inkluzivních kompetencí
pedagogů

Charakteristika cíle

Naším cíle je zvýšit míru kompetencí učitelů pro práci v
heterogenních kolektivech a zároveň docílit přátelské a
inkluzivní atmosféry ve škole a eliminovat xenofobními
tendence, s nimiž se ještě sporadicky setkáváme. Věříme, že
vzájemné sdílení zkušeností a vzájemná podpora pedagogů
vytváří nejen prostor pro efektivní rozvoj jejich kompetencí,
ale představuje také prvek podpory spolupráce a soudržnosti
ve škole. Vede k podpoře vytváření podpůrného a
kooperativního klimatu pedagogického sboru. ..

OPATŘENÍ - 01.04

Realizace vzájemných hospitací mezi jednotlivými
pedagogy

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Vyučující vzájemně uskuteční hospitace, popř. návštěvy
svých hodin, které si předem domluví a bude se jednat o
hodiny s inkluzivní tematikou. Prostřednictvím realizace
vzájemných hospitací bude vytvořen prostor pro efektivní
sdílení zkušeností …

AKTIVITA – 01.04.03
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Vlastní realizace hospitací

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Všichni učitelé

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

2. pololetí šk. roku 2015/2016

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Počet hospitací; vyplněné 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 u Říčanského lesa
Adresa: Školní 2400/4, Říčany

CÍL 01 - OPATŘENÍ 01.04 - AKTIVITA 01.04.04
CÍL - 01

Podpořit rozvoj pro-inkluzivních kompetencí
pedagogů

Charakteristika cíle

Naším cíle je zvýšit míru kompetencí učitelů pro práci v
heterogenních kolektivech a zároveň docílit přátelské a
inkluzivní atmosféry ve škole a eliminovat xenofobními
tendence, s nimiž se ještě sporadicky setkáváme. Věříme, že
vzájemné sdílení zkušeností a vzájemná podpora pedagogů
vytváří nejen prostor pro efektivní rozvoj jejich kompetencí,
ale představuje také prvek podpory spolupráce a soudržnosti
ve škole. Vede k podpoře vytváření podpůrného a
kooperativního klimatu pedagogického sboru. ..

OPATŘENÍ - 01.04

Realizace vzájemných hospitací mezi jednotlivými
pedagogy

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Vyučující vzájemně uskuteční hospitace, popř. návštěvy
svých hodin, které si předem domluví a bude se jednat o
hodiny s inkluzivní tematikou. Prostřednictvím realizace
vzájemných hospitací bude vytvořen prostor pro efektivní
sdílení zkušeností …

AKTIVITA – 01.04.04
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Vyhodnocení vzájemných hospitací a zhodnocení přínosu

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Učitelé, vedoucí metodických komisí, vedení školy

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

2. pololetí šk. roku 2015/2016

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Záznamy z hodnocení hospitovaných vyučovacích jednotek;
zpětná vazba od hospitujícího

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
a výstupy aktivity

Vedení školy

Další případné poznámky:

Nejsou

CÍL 02 – Zvýšit informovanost rodičů o postupu školy v oblasti vytváření
inkluzivního prostředí
Charakteristika cíle
Nezbytnou součástí procesu vytváření inkluzivního prostředí školy je otevřená komunikace s rodiči.
Škola chce jít rodičům více naproti a informovat je o všech důležitých aspektech změn, které se
uskuteční ve snaze o budování inkluzivní školy. Pedagogové budou rodičům vysvětlovat záměry
změn a jejich očekávaný dopad. Chceme získat podporu rodičů pro naše snažení.

OPATŘENÍ 02.01 - Vytvoření bulletinu pro pravidelné poskytování informací rodičům
o prováděných opatřeních ve škole
Charakteristika opatření
Škola vytvoří bulletin, jehož prostřednictvím bude pravidelně informovat rodiče o opatřeních
realizovaných ve snaze o vytváření inkluzivního prostředí.

OPATŘENÍ 02.02 - Realizace přednášky/workshopu o inkluzi pro rodiče
Charakteristika opatření
Škola zrealizuje přednášku/workshop o inkluzi pro rodiče. Naším cíle je zvýšit povědomí o této
problematice mezi rodiči a rozptýlit případné obavy z plánovaných změn, poskytnout rodičům
možnost se k problematice vyjádřit, položit dotazy, diskutovat a předkládat návrhy.

OPATŘENÍ 02.03 - Průběžné informování rodičů o aktuálním dění v oblasti vytváření
inkluzivního prostředí školy pedagogy
Charakteristika opatření
Vyučující v průběhu školního roku prostřednictvím třídních schůzek a školních akcí předávají
rodičům informace o aktuálním dění ve škole a průběhu realizace aktivit orientovaných na
vytváření inkluzivního prostředí ve škole.

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 u Říčanského lesa
Adresa: Školní 2400/4, Říčany

CÍL 02 - OPATŘENÍ 02.01 - AKTIVITA 02.01.01
CÍL - 02

Zvýšit informovanost rodičů o postupu školy v
oblasti vytváření inkluzivního prostředí

Charakteristika cíle

Nezbytnou součástí procesu vytváření inkluzivního prostředí
školy je otevřená komunikace s rodiči. Škola chce jít
rodičům více naproti a informovat je o všech..

OPATŘENÍ - 02.01

Vytvoření bulletinu pro pravidelné poskytování
informací rodičům o prováděných opatřeních ve škole

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Škola vytvoří bulletin, jehož prostřednictvím bude
pravidelně informovat rodiče o opatřeních realizovaných ve
snaze o vytváření inkluzi. prostředí.

AKTIVITA – 02.01.01
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Příprava podoby bulletinu. Vyučující ve spolupráci s
vedením školy se dohodnou na obsahu a podobě bulletinu

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Všichni učitelé, vyučující školy

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

1. pololetí šk. roku 2015/2016

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Obsahová a grafická stránka bulletinu; návrh podoby
bulletinu a jeho obsahu

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola u Říčanského lesa
Adresa: Školní 2400/4, Říčany

CÍL 02 - OPATŘENÍ 02.01 - AKTIVITA 02.01.02
CÍL - 02

Zvýšit informovanost rodičů o postupu školy v
oblasti vytváření inkluzivního prostředí

Charakteristika cíle

Nezbytnou součástí procesu vytváření inkluzivního prostředí
školy je otevřená komunikace s rodiči. Škola chce jít
rodičům více naproti a informovat je o všech..

OPATŘENÍ - 02.01

Vytvoření bulletinu pro pravidelné poskytování
informací rodičům o prováděných opatřeních ve škole

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Škola vytvoří bulletin, jehož prostřednictvím bude
pravidelně informovat rodiče o opatřeních realizovaných ve
snaze o vytváření inkluzi. prostředí.

AKTIVITA – 02.01.02
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Tvorba bulletinu

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vyučující mediální výchovy, českého jazyka a IT

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

1. pololetí šk. roku 2015/2016

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity vyžaduje finanční obnos

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Bulletin; zpětná vazba od čtenářů

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola u Říčanského lesa
Adresa: Školní 2400/4, Říčany

CÍL 02 - OPATŘENÍ 02.01 - AKTIVITA 02.01.03
CÍL - 02

Zvýšit informovanost rodičů o postupu školy v
oblasti vytváření inkluzivního prostředí

Charakteristika cíle

Nezbytnou součástí procesu vytváření inkluzivního prostředí
školy je otevřená komunikace s rodiči. Škola chce jít
rodičům více naproti a informovat je o všech..

OPATŘENÍ - 02.01

Vytvoření bulletinu pro pravidelné poskytování
informací rodičům o prováděných opatřeních ve škole

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Škola vytvoří bulletin, jehož prostřednictvím bude
pravidelně informovat rodiče o opatřeních realizovaných ve
snaze o vytváření inkluzi. prostředí.

AKTIVITA – 02.01.03
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Tvorba evaluačního dotazníku na bulletin

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vedení školy

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

2. pololetí šk. roku 2015/2016

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Připravené dotazníky

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola u Říčanského lesa
Adresa: Školní 2400/4, Říčany

CÍL 02 - OPATŘENÍ 02.01 - AKTIVITA 02.01.04
CÍL - 02

Zvýšit informovanost rodičů o postupu školy v
oblasti vytváření inkluzivního prostředí

Charakteristika cíle

Nezbytnou součástí procesu vytváření inkluzivního prostředí
školy je otevřená komunikace s rodiči. Škola chce jít
rodičům více naproti a informovat je o všech..

OPATŘENÍ - 02.01

Vytvoření bulletinu pro pravidelné poskytování
informací rodičům o prováděných opatřeních ve škole

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Škola vytvoří bulletin, jehož prostřednictvím bude
pravidelně informovat rodiče o opatřeních realizovaných ve
snaze o vytváření inkluzi. prostředí.

AKTIVITA – 02.01.04
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Evaulace bulletinu a jeho přínosu rodiči

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Zákonní zástupci, široká veřejnost

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

2. pololetí šk. roku 2015/2016

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Odevzdané a vyhodnocené dotazníky, evaluační zpráva

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola u Říčanského lesa
Adresa: Školní 2400/4, Říčany

CÍL 02 - OPATŘENÍ 02.02 - AKTIVITA 02.02.01
CÍL - 02

Zvýšit informovanost rodičů o postupu školy v
oblasti vytváření inkluzivního prostředí

Charakteristika cíle

Nezbytnou součástí procesu vytváření inkluzivního prostředí
školy je otevřená komunikace s rodiči. Škola chce jít
rodičům více naproti a informovat je o všech..

OPATŘENÍ - 02.02

Realizace přednášky/workshopu o inkluzi pro rodiče

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Škola zrealizuje přednášku/workshop o inkluzi pro rodiče.
Naším cíle je zvýšit povědomí o této problematice mezi
rodiči a rozptýlit případné obavy z plánovaných změn,
poskytnout rodičům možnost se k problematice vyjádřit,
položit dotazy, diskutovat a předkládat návrhy.

AKTIVITA – 02.02.01
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Vytvoření konceptu přednášky/workshopu

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vedení školy

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

2. pololetí šk. roku 2015/2016

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Vytvořený harmonogram přednášky; aktivita 04

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola u Říčanského lesa
Adresa: Školní 2400/4, Říčany

CÍL 02 - OPATŘENÍ 02.02 - AKTIVITA 02.02.02
CÍL - 02

Zvýšit informovanost rodičů o postupu školy v
oblasti vytváření inkluzivního prostředí

Charakteristika cíle

Nezbytnou součástí procesu vytváření inkluzivního prostředí
školy je otevřená komunikace s rodiči. Škola chce jít
rodičům více naproti a informovat je o všech..

OPATŘENÍ - 02.02

Realizace přednášky/workshopu o inkluzi pro rodiče

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Škola zrealizuje přednášku/workshop o inkluzi pro rodiče.
Naším cíle je zvýšit povědomí o této problematice mezi
rodiči a rozptýlit případné obavy z plánovaných změn,
poskytnout rodičům možnost se k problematice vyjádřit,
položit dotazy, diskutovat a předkládat návrhy.

AKTIVITA – 02.02.02
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Zajištění vhodného lektora

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vedení školy

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

2. pololetí šk. roku 2015/2016

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity může vyžadovat finanční obnos

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Uzavření dohody s lektorem

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola u Říčanského lesa
Adresa: Školní 2400/4, Říčany

CÍL 02 - OPATŘENÍ 02.02 - AKTIVITA 02.02.03
CÍL - 02

Zvýšit informovanost rodičů o postupu školy v
oblasti vytváření inkluzivního prostředí

Charakteristika cíle

Nezbytnou součástí procesu vytváření inkluzivního prostředí
školy je otevřená komunikace s rodiči. Škola chce jít
rodičům více naproti a informovat je o všech..

OPATŘENÍ - 02.02

Realizace přednášky/workshopu o inkluzi pro rodiče

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Škola zrealizuje přednášku/workshop o inkluzi pro rodiče.
Naším cíle je zvýšit povědomí o této problematice mezi
rodiči a rozptýlit případné obavy z plánovaných změn,
poskytnout rodičům možnost se k problematice vyjádřit,
položit dotazy, diskutovat a předkládat návrhy.

AKTIVITA – 02.02.03
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Realizace přednášky/workshopu

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vedení školy a lektor

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

2. pololetí šk. roku 2015/2016

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Prezenční listina, fotodokumentace, zpráva na webu školy a
v bulletinu

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola u Říčanského lesa
Adresa: Školní 2400/4, Říčany

CÍL 02 - OPATŘENÍ 02.02 - AKTIVITA 02.02.04
CÍL - 02

Zvýšit informovanost rodičů o postupu školy v
oblasti vytváření inkluzivního prostředí

Charakteristika cíle

Nezbytnou součástí procesu vytváření inkluzivního prostředí
školy je otevřená komunikace s rodiči. Škola chce jít
rodičům více naproti a informovat je o všech..

OPATŘENÍ - 02.02

Realizace přednášky/workshopu o inkluzi pro rodiče

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Škola zrealizuje přednášku/workshop o inkluzi pro rodiče.
Naším cíle je zvýšit povědomí o této problematice mezi
rodiči a rozptýlit případné obavy z plánovaných změn,
poskytnout rodičům možnost se k problematice vyjádřit,
položit dotazy, diskutovat a předkládat návrhy.

AKTIVITA – 02.02.04
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Evaluace přednášky formou následné diskuse

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Účastníci přednášky

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

2. pololetí šk. roku 2015/2016

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Počet příspěvků do diskuze, pozitivní zpětná vazba

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola u Říčanského lesa
Adresa: Školní 2400/4, Říčany

CÍL 02 - OPATŘENÍ 02.03 - AKTIVITA 02.03.01
CÍL - 02

Zvýšit informovanost rodičů o postupu školy v
oblasti vytváření inkluzivního prostředí

Charakteristika cíle

Nezbytnou součástí procesu vytváření inkluzivního prostředí
školy je otevřená komunikace s rodiči. Škola chce jít
rodičům více naproti a informovat je o všech..

OPATŘENÍ - 02.03

Průběžné informování rodičů o aktuálním dění v oblasti
vytváření inkluzivního prostředí školy pedagogy

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Vyučující v průběhu školního roku prostřednictvím třídních
schůzek a školních akcí předávají rodičům informace o
aktuálnímdění ve škole a průběhu …

AKTIVITA – 02.03.01
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Vytvoření struktury předávaných informací

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vedení školy

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

1. pololetí šk. roku 2016/2017

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Vytvořený vzor; používání předlohy učiteli na třídních
schůzkách a v rámci individuálních setkání s rodiči

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

Vedení školy připraví pro učitele vzor, jakým způsobem
informovat rodiče

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola u Říčanského lesa
Adresa: Školní 2400/4, Říčany

CÍL 02 - OPATŘENÍ 02.03 - AKTIVITA 02.03.02
CÍL - 02

Zvýšit informovanost rodičů o postupu školy v
oblasti vytváření inkluzivního prostředí

Charakteristika cíle

Nezbytnou součástí procesu vytváření inkluzivního prostředí
školy je otevřená komunikace s rodiči. Škola chce jít
rodičům více naproti a informovat je o všech..

OPATŘENÍ - 02.03

Průběžné informování rodičů o aktuálním dění v oblasti
vytváření inkluzivního prostředí školy pedagogy

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Vyučující v průběhu školního roku prostřednictvím třídních
schůzek a školních akcí předávají rodičům informace o
aktuálnímdění ve škole a průběhu …

AKTIVITA – 02.03.02
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Předávání informací zákonným zástupcům

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vyučující

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

1. pololetí šk. roku 2016/2017

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Prezenční listina z třídní schůzky, zvýšené povědomí rodičů
o stavu inkluze ve škole

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola u Říčanského lesa
Adresa: Školní 2400/4, Říčany

CÍL 02 - OPATŘENÍ 02.03 - AKTIVITA 02.03.03
CÍL - 02

Zvýšit informovanost rodičů o postupu školy v
oblasti vytváření inkluzivního prostředí

Charakteristika cíle

Nezbytnou součástí procesu vytváření inkluzivního prostředí
školy je otevřená komunikace s rodiči. Škola chce jít
rodičům více naproti a informovat je o všech..

OPATŘENÍ - 02.03

Průběžné informování rodičů o aktuálním dění v oblasti
vytváření inkluzivního prostředí školy pedagogy

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Vyučující v průběhu školního roku prostřednictvím třídních
schůzek a školních akcí předávají rodičům informace o
aktuálnímdění ve škole a průběhu …

AKTIVITA – 02.03.03
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Evaluace efektivity předávání informací od učitelů k
rodičům na třídních schůzkách a akcích školy

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Učitelé

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

1. pololetí šk. roku 2016/2017

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Odevzdané zápisy z třídních schůzek / reflexe rodičů s
učiteli na téma inkluze během školních akcí; četnost
dotazů/příspěvků/poznámek k tématu inkluze během třídní
schůzky/ akce školy

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

Nejsou

CÍL 03 - Zvýšit respekt žáků k odlišnosti a podporovat akceptaci odlišnosti mezi
dětmi
Charakteristika cíle
Inkluzivní škola je vzdělávacím prostředí, které je přirozeně rozmanité a staví na přijetí přirozené
odlišnosti jakožto normality. Věříme, že heterogenita prostředí má pozitivní vliv na rozvoj
osobnosti dětí a představuje příležitost ke vzájemnému obohacení. Naším cílem je proto realizovat
aktivity, které podpoří u dětí rozvoj respektu k odlišností a přijetí přirozené odlišnosti jako normy.

OPATŘENÍ 03.01 - Uspořádání návštěv žáků ze Základní školy a Mateřské školy při Olivově
dětské léčebně, o.p.s. v Říčanech a ze ZŠ praktické Nerudova s cílem
vytvořit příležitosti pro vzájemné poznávání a podpořit budování
respektu k odlišnosti
Charakteristika opatření
Prostřednictvím setkávání žáků ZŠ u Říčanského lesa s žáky výše uvedených škol chceme vytvořit
příležitost k vzájemnému poznávání, navázání přátelských kontaktů a možné širší spolupráce.
Chceme vést naše žáky k akceptaci ostatních dětí, které dosud vnímají především jako
„handicapované“ a poukázat na možné společné zájmy a další prvky podporující především
vnímání toho, co děti spojuje, nikoliv odlišuje. Pokud budeme reflektovat odlišnost, pak ve smyslu
přirozené rozmanitosti, s respektem a úctou.

OPATŘENÍ 03.02 - Reflexe přirozené rozmanitosti ve výzdobě školy
Charakteristika opatření
Vyučující výtvarné výchovy a pracovních činností v součinnosti s žáky vyzdobí školu artefakty,
které budou reflektovat přirozenou rozmanitost ve společnosti (prezentace jednotlivých zemí a
kultur, zejména těch zastoupených ve škole, náboženské rozmanitosti apod.). Chceme, aby prostředí
školy na první pohled působilo jako prostředí, v němž je přirozená rozmanitost přijímána a
respektována.

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 03.03 - Návštěva institucí či subjektů pracujících s příslušníky různých minorit
či reprezentujících různé minority
Charakteristika opatření
Vyučující společenskovědních předmětů připraví a zajistí pro žáky návštěvy institucí či subjektů,
které pracují například s osobami s handicapem (Tyflocentrum, Jedličkův ústav), případně subjekty
reprezentujících určitou kulturu nebo národnostní menšinu (židovskou, romskou, Multikulturní
centrum apod.). Cílem je zprostředkovat žákům relevantní informace, příležitost k poznání a
diskusi, podpořit rozvoj tolerance a respektu k odlišnosti.

OPATŘENÍ 03.04 – Realizace projektových dnů
Charakteristika opatření
Projektové dny chceme tematicky orientovat na problematiku sociokulturní rozmanitosti v lidské
společnosti a její reflexi dětmi. Chceme podporovat rozvoj kritického myšlení, objektivního
hodnocení a akceptace odlišnosti. Vyučující připraví a společně s žáky zrealizují projektové dny na
relevantní témata.

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 u Říčanského lesa
Adresa: Školní 2400/4, Říčany

CÍL 03 - OPATŘENÍ 03.01 - AKTIVITA 03.01.01
CÍL - 03

Zvýšit respekt žáků k odlišnosti a podporovat
akceptaci odlišnosti mezi dětmi

Charakteristika cíle

Inkluzivní škola je vzdělávacím prostředí, které je přirozeně
rozmanité a staví na přijetí přirozené odlišnosti jakoţto
normality. Věříme, ţe heterogenita prostředí má pozitivní
vliv na rozvoj osobnosti dětí a představuje příleţitost ke
vzájemnému obohacení. Naším cílem je proto realizovat
aktivity, které podpoří u dětí rozvoj respektu k odlišností a
přijetí přirozené odlišnosti jako normy.

OPATŘENÍ - 03.01

Uspořádání návštěv žáků ze Základní školy a Mateřské
školy při Olivově dětské léčebně, o.p.s. v Říčanech a ze
ZŠ praktické Nerudova s cílem vytvořit příležitosti pro
vzájemné poznávání a podpořit budování respektu k
odlišnosti

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Prostřednictvím setkávání ţáků ZŠ u Říčanského lesa s ţáky
výše uvedených škol chceme vytvořit příleţitost k
vzájemnému poznávání, navázání přátelských kontaktů a
moţné širší spolupráce. Chceme vést..

AKTIVITA – 03.01.01
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Smluvení termínu návštěv

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vyučující společenskovědních předmětů, případně třídní
učitelé

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

4. čtvrtletí šk. roku 2015/2016

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyţaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Stanovení termínu pro návštěvy, termín uveden v týdenním
plánu akcí školy, rodiče ţáků jsou seznámeni s konáním
akce (podpisy v ŢK)

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola u Říčanského lesa
Adresa: Školní 2400/4, Říčany

CÍL 03 - OPATŘENÍ 03.01 - AKTIVITA 03.01.02
CÍL - 03

Zvýšit respekt žáků k odlišnosti a podporovat
akceptaci odlišnosti mezi dětmi

Charakteristika cíle

Inkluzivní škola je vzdělávacím prostředí, které je přirozeně
rozmanité a staví na přijetí přirozené odlišnosti jakožto
normality. Věříme, že heterogenita prostředí má pozitivní
vliv na rozvoj osobnosti dětí a představuje příležitost ke
vzájemnému obohacení. Naším cílem je proto realizovat
aktivity, které podpoří u dětí rozvoj respektu k odlišností a
přijetí přirozené odlišnosti jako normy.

OPATŘENÍ - 03.01

Uspořádání návštěv žáků ze Základní školy a Mateřské
školy při Olivově dětské léčebně, o.p.s. v Říčanech a ze
ZŠ praktické Nerudova s cílem vytvořit příležitosti pro
vzájemné poznávání a podpořit budování respektu k
odlišnosti

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Prostřednictvím setkávání žáků ZŠ u Říčanského lesa s žáky
výše uvedených škol chceme vytvořit příležitost k
vzájemnému poznávání, navázání přátelských kontaktů a
možné širší spolupráce. Chceme vést..

AKTIVITA – 03.01.02
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Realizace návštěvy

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vyučující společenskovědních předmětů, případně i třídní
učitele

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

4. čtvrtletí šk. roku 2015/2016

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Účast žáků na exkurzi, zpětná vazba našich žáků při
následné diskusi v rámci společenskovědních předmětů

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola u Říčanského lesa
Adresa: Školní 2400/4, Říčany

CÍL 03 - OPATŘENÍ 03.01 - AKTIVITA 03.01.03
CÍL - 03

Zvýšit respekt žáků k odlišnosti a podporovat
akceptaci odlišnosti mezi dětmi

Charakteristika cíle

Inkluzivní škola je vzdělávacím prostředí, které je přirozeně
rozmanité a staví na přijetí přirozené odlišnosti jakoţto
normality. Věříme, ţe heterogenita prostředí má pozitivní
vliv na rozvoj osobnosti dětí a představuje příleţitost ke
vzájemnému obohacení. Naším cílem je proto realizovat
aktivity, které podpoří u dětí rozvoj respektu k odlišností a
přijetí přirozené odlišnosti jako normy.

OPATŘENÍ - 03.01

Uspořádání návštěv žáků ze Základní školy a Mateřské
školy při Olivově dětské léčebně, o.p.s. v Říčanech a ze
ZŠ praktické Nerudova s cílem vytvořit příležitosti pro
vzájemné poznávání a podpořit budování respektu k
odlišnosti

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Prostřednictvím setkávání ţáků ZŠ u Říčanského lesa s ţáky
výše uvedených škol chceme vytvořit příleţitost k
vzájemnému poznávání, navázání přátelských kontaktů a
moţné širší spolupráce. Chceme vést..

AKTIVITA – 03.01.03
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Zhodnocení návštěvy žáky samotnými (prostřednictvím
diskuse a eseje

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Ţáci, učitelé

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

4. čtvrtletí šk. roku 2015/2016

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyţaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Učitel sepíše krátkou zprávu o obsahu dětských prací,
odevzdané zprávy

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola u Říčanského lesa
Adresa: Školní 2400/4, Říčany

CÍL 03 - OPATŘENÍ 03.02 - AKTIVITA 03.02.01
CÍL - 03

Zvýšit respekt žáků k odlišnosti a podporovat
akceptaci odlišnosti mezi dětmi

Charakteristika cíle

Inkluzivní škola je vzdělávacím prostředí, které je přirozeně
rozmanité a staví na přijetí přirozené odlišnosti jakožto
normality. Věříme, že heterogenita prostředí má pozitivní
vliv na rozvoj osobnosti dětí a představuje příležitost ke
vzájemnému obohacení. Naším cílem je proto realizovat
aktivity, které podpoří u dětí rozvoj respektu k odlišností a
přijetí přirozené odlišnosti jako normy.

OPATŘENÍ - 03.02

Reflexe přirozené rozmanitosti ve výzdobě školy

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Vyučující výtvarné výchovy a pracovních činností v
součinnosti s žáky vyzdobí školu artefakty, které budou
reflektovat přirozenou rozmanitost ve společnosti
(prezentace jednotlivých zemí a kultur, zejména těch
zastoupených ve škole, náboženské ..

AKTIVITA – 03.02.01
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Vyučující si připraví témata pro tvorbu obrázků, plakátů
a jiných výtvorů. Vyučující si připraví na základě školního
vzdělávacího programu témata pro tvorbu žáků týkajících se
oblasti inkluze (kulturní a jiné odlišnosti)

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vyučující výtvarné výchovy a pracovních činností

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

V průběhu šk. roku 2015/2016

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Připravená témata, výtvory žáků

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola u Říčanského lesa
Adresa: Školní 2400/4, Říčany

CÍL 03 - OPATŘENÍ 03.02 - AKTIVITA 03.02.02
CÍL - 03

Zvýšit respekt žáků k odlišnosti a podporovat
akceptaci odlišnosti mezi dětmi

Charakteristika cíle

Inkluzivní škola je vzdělávacím prostředí, které je přirozeně
rozmanité a staví na přijetí přirozené odlišnosti jakoţto
normality. Věříme, ţe heterogenita prostředí má pozitivní
vliv na rozvoj osobnosti dětí a představuje příleţitost ke
vzájemnému obohacení. Naším cílem je proto realizovat
aktivity, které podpoří u dětí rozvoj respektu k odlišností a
přijetí přirozené odlišnosti jako normy.

OPATŘENÍ - 03.02

Reflexe přirozené rozmanitosti ve výzdobě školy

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Vyučující výtvarné výchovy a pracovních činností v
součinnosti s ţáky vyzdobí školu artefakty, které budou
reflektovat přirozenou rozmanitost ve společnosti
(prezentace jednotlivých zemí a kultur, zejména těch
zastoupených ve škole, náboţenské ..

AKTIVITA – 03.02.02
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Tvorba prvků školní výzdoby

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Ţáci

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

V průběhu šk. roku 2015/2016

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyţaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Odevzdané výtvory ţáků, připravené podklady pro výstavu

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola u Říčanského lesa
Adresa: Školní 2400/4, Říčany

CÍL 03 - OPATŘENÍ 03.02 - AKTIVITA 03.02.03
CÍL - 03

Zvýšit respekt žáků k odlišnosti a podporovat
akceptaci odlišnosti mezi dětmi

Charakteristika cíle

Inkluzivní škola je vzdělávacím prostředí, které je přirozeně
rozmanité a staví na přijetí přirozené odlišnosti jakožto
normality. Věříme, že heterogenita prostředí má pozitivní
vliv na rozvoj osobnosti dětí a představuje příležitost ke
vzájemnému obohacení. Naším cílem je proto realizovat
aktivity, které podpoří u dětí rozvoj respektu k odlišností a
přijetí přirozené odlišnosti jako normy.

OPATŘENÍ - 03.02

Reflexe přirozené rozmanitosti ve výzdobě školy

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Vyučující výtvarné výchovy a pracovních činností v
součinnosti s žáky vyzdobí školu artefakty, které budou
reflektovat přirozenou rozmanitost ve společnosti
(prezentace jednotlivých zemí a kultur, zejména těch
zastoupených ve škole, náboženské ..

AKTIVITA – 03.02.03
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Výstava výtvorů žáků

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vyučující výtvarné výchovy a pracovních činností

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

V průběhu šk. roku 2015/2016

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Uskutečněná výstava žákovských prací, zájem o vystavené
výtvory

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola u Říčanského lesa
Adresa: Školní 2400/4, Říčany

CÍL 03 - OPATŘENÍ 03.03 - AKTIVITA 03.03.01
CÍL - 03

Zvýšit respekt žáků k odlišnosti a podporovat
akceptaci odlišnosti mezi dětmi

Charakteristika cíle

Inkluzivní škola je vzdělávacím prostředí, které je přirozeně
rozmanité a staví na přijetí přirozené odlišnosti jakožto
normality. Věříme, že heterogenita prostředí má pozitivní
vliv na rozvoj osobnosti dětí a představuje příležitost ke
vzájemnému obohacení. Naším cílem je proto realizovat
aktivity, které podpoří u dětí rozvoj respektu k odlišností a
přijetí přirozené odlišnosti jako normy.

OPATŘENÍ - 03.03

Návštěva institucí či subjektů pracujících s příslušníky
různých minorit či reprezentujících různé minority

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Vyučující společenskovědních předmětů připraví a zajistí
pro žáky návštěvyinstitucí či subjektů, které pracují
například s osobami s handicapem (tyflocentrum, Jedličkův
ústav), případně subjekty reprezentujících určitou kulturu …

AKTIVITA – 03.03.01
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Oslovení centra / komunity a naplánovaní návštěvy

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vyučující společenskovědních předmětů

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

V průběhu šk. roku 2015/2016

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Náklady na opravu

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Smluvený termín návštěvy

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola u Říčanského lesa
Adresa: Školní 2400/4, Říčany

CÍL 03 - OPATŘENÍ 03.03 - AKTIVITA 03.03.02
CÍL - 03

Zvýšit respekt žáků k odlišnosti a podporovat
akceptaci odlišnosti mezi dětmi

Charakteristika cíle

Inkluzivní škola je vzdělávacím prostředí, které je přirozeně
rozmanité a staví na přijetí přirozené odlišnosti jakožto
normality. Věříme, že heterogenita prostředí má pozitivní
vliv na rozvoj osobnosti dětí a představuje příležitost ke
vzájemnému obohacení. Naším cílem je proto realizovat
aktivity, které podpoří u dětí rozvoj respektu k odlišností a
přijetí přirozené odlišnosti jako normy.

OPATŘENÍ - 03.03

Návštěva institucí či subjektů pracujících s příslušníky
různých minorit či reprezentujících různé minority

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Vyučující společenskovědních předmětů připraví a zajistí
pro žáky návštěvyinstitucí či subjektů, které pracují
například s osobami s handicapem (tyflocentrum, Jedličkův
ústav), případně subjekty reprezentujících určitou kulturu …

AKTIVITA – 03.03.02
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Realizace návštěvy centra / komunity

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vyučující společenskovědních předmětů

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

V průběhu šk. roku 2015/2016

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Uskutečněná návštěva (zápis v TK), zpětná vazba žáků a
vyučujících

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
a výstupy aktivity

Vedení školy

Další případné poznámky:

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola u Říčanského lesa
Adresa: Školní 2400/4, Říčany

CÍL 03 - OPATŘENÍ 03.03 - AKTIVITA 03.03.03
CÍL - 03

Zvýšit respekt žáků k odlišnosti a podporovat
akceptaci odlišnosti mezi dětmi

Charakteristika cíle

Inkluzivní škola je vzdělávacím prostředí, které je přirozeně
rozmanité a staví na přijetí přirozené odlišnosti jakoţto
normality. Věříme, ţe heterogenita prostředí má pozitivní
vliv na rozvoj osobnosti dětí a představuje příleţitost ke
vzájemnému obohacení. Naším cílem je proto realizovat
aktivity, které podpoří u dětí rozvoj respektu k odlišností a
přijetí přirozené odlišnosti jako normy.

OPATŘENÍ - 03.03

Návštěva institucí či subjektů pracujících s příslušníky
různých minorit či reprezentujících různé minority

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Vyučující společenskovědních předmětů připraví a zajistí
pro ţáky návštěvyinstitucí či subjektů, které pracují
například s osobami s handicapem (tyflocentrum, Jedličkův
ústav), případně subjekty reprezentujících určitou kulturu …

AKTIVITA – 03.03.03
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Reflexe a zhodnocení přínosu návštěvy

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Ţáci pod vedením vyučujících

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

V průběhu šk. roku 2015/2016

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyţaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Beseda / diskuze, počet zapojených do diskuze

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
a výstupy aktivity

Vedení školy

Další případné poznámky:

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola u Říčanského lesa
Adresa: Školní 2400/4, Říčany

CÍL 03 - OPATŘENÍ 03.04 - AKTIVITA 03.04.01
CÍL - 03

Zvýšit respekt žáků k odlišnosti a podporovat
akceptaci odlišnosti mezi dětmi

Charakteristika cíle

Inkluzivní škola je vzdělávacím prostředí, které je přirozeně
rozmanité a staví na přijetí přirozené odlišnosti jakožto
normality. Věříme, že heterogenita prostředí má pozitivní
vliv na rozvoj osobnosti dětí a představuje příležitost ke
vzájemnému obohacení. Naším cílem je proto realizovat
aktivity, které podpoří u dětí rozvoj respektu k odlišností a
přijetí přirozené odlišnosti jako normy.

OPATŘENÍ - 03.04

Realizace projektových dnů

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Projektové dny chceme tematicky orientovat na
problematiku sociokulturní rozmanitosti v lidské společnosti
a její reflexi dětmi. Chceme podporovat ..

AKTIVITA – 03.04.01
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

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

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vyučující

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

V průběhu šk. roku 2015/2016

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Zvolené téma

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola u Říčanského lesa
Adresa: Školní 2400/4, Říčany

CÍL 03 - OPATŘENÍ 03.04 - AKTIVITA 03.04.02
CÍL - 03

Zvýšit respekt žáků k odlišnosti a podporovat
akceptaci odlišnosti mezi dětmi

Charakteristika cíle

Inkluzivní škola je vzdělávacím prostředí, které je přirozeně
rozmanité a staví na přijetí přirozené odlišnosti jakožto
normality. Věříme, že heterogenita prostředí má pozitivní
vliv na rozvoj osobnosti dětí a představuje příležitost ke
vzájemnému obohacení. Naším cílem je proto realizovat
aktivity, které podpoří u dětí rozvoj respektu k odlišností a
přijetí přirozené odlišnosti jako normy.

OPATŘENÍ - 03.04

Realizace projektových dnů

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Projektové dny chceme tematicky orientovat na
problematiku sociokulturní rozmanitosti v lidské společnosti
a její reflexi dětmi. Chceme podporovat ..

AKTIVITA – 03.04.02
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Příprava projektového dne

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vyučující a žáci

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

V průběhu šk. roku 2015/2016

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

V závislosti na zvolených projektových aktivitách

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Podrobná příprava a harmonogram projektového dne

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola u Říčanského lesa
Adresa: Školní 2400/4, Říčany

CÍL 03 - OPATŘENÍ 03.04 - AKTIVITA 03.04.03
CÍL - 03

Zvýšit respekt žáků k odlišnosti a podporovat
akceptaci odlišnosti mezi dětmi

Charakteristika cíle

Inkluzivní škola je vzdělávacím prostředí, které je přirozeně
rozmanité a staví na přijetí přirozené odlišnosti jakožto
normality. Věříme, že heterogenita prostředí má pozitivní
vliv na rozvoj osobnosti dětí a představuje příležitost ke
vzájemnému obohacení. Naším cílem je proto realizovat
aktivity, které podpoří u dětí rozvoj respektu k odlišností a
přijetí přirozené odlišnosti jako normy.

OPATŘENÍ - 03.04

Realizace projektových dnů

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Projektové dny chceme tematicky orientovat na
problematiku sociokulturní rozmanitosti v lidské společnosti
a její reflexi dětmi. Chceme podporovat ..

AKTIVITA – 03.04.03
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Realizace projektového dne

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vyučující, žáci

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

V průběhu šk. roku 2015/2016

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Zrealizovaný projektový den a zpětná vazba na něj

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Základní škola u Říčanského lesa
Adresa: Školní 2400/4, Říčany

CÍL 03 - OPATŘENÍ 03.04 - AKTIVITA 03.04.04
CÍL - 03

Zvýšit respekt žáků k odlišnosti a podporovat
akceptaci odlišnosti mezi dětmi

Charakteristika cíle

Inkluzivní škola je vzdělávacím prostředí, které je přirozeně
rozmanité a staví na přijetí přirozené odlišnosti jakožto
normality. Věříme, že heterogenita prostředí má pozitivní
vliv na rozvoj osobnosti dětí a představuje příležitost ke
vzájemnému obohacení. Naším cílem je proto realizovat
aktivity, které podpoří u dětí rozvoj respektu k odlišností a
přijetí přirozené odlišnosti jako normy.

OPATŘENÍ - 03.04

Realizace projektových dnů

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Projektové dny chceme tematicky orientovat na
problematiku sociokulturní rozmanitosti v lidské společnosti
a její reflexi dětmi. Chceme podporovat ..

AKTIVITA – 03.04.04
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Evaluace projektového dne

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vyučující, žáci

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

V průběhu šk. roku 2015/2016

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Stručná písemná zpráva vyučujícího, hodnocení
projektového dne ve zprávě

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

Nejsou

CÍL 04 - Podporovat lepší připravenost dětí na úspěšné zahájení školní
docházky
Charakteristika cíle
Naším cílem je realizovat opatření orientovaná na podporu úspěšného zahájení školní docházky,
zejména v případě dětí, které by mohly být ohroženy školním neúspěchem. Sekundárním cílem je
podpory rychlejší adaptace dětí na školní prostředí. Chceme na naší škole zřídit přípravnou třídu a
podporovat periodické aktivity směřující k rychlejší a úspěšnější adaptaci dětí na školní prostředí.

OPATŘENÍ 04.01 - Zřízení přípravné třídy
Charakteristika opatření
Zřízení přípravné třídy umožní dětem, které mají z jakéhokoliv důvodu odklad školní docházky
zvyknout si na školní prostředí, získat pracovní a sociální návyky a další předpoklady pro úspěšné
zahájení školní docházky.

OPATŘENÍ 04.02 - Zajištění aktivačního dopoledne pro mateřské školy
Charakteristika opatření
Díky periodické realizaci adaptačních dopoledne se děti z mateřských škol seznámí s prostředím
školy a jejím chodem, což bude usnadňovat jejich adaptaci na školní prostředí v počátku školní
docházky.

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 PODPORY INKLUZIVNÍHO VZDÉLÁVÁNÍ
Základní škola u Říčanského lesa
Adresa: Školní 2400/4, Říčany

CÍL 04 - OPATŘENÍ 04.01 - AKTIVITA 04.01.01
CÍL - 04

Podporovat lepší připravenost dětí na úspěšné
zahájení školní docházky

Charakteristika cíle

Naším cílem je realizovat opatření orientovaná na podporu
úspěšného zahájení školní docházky, zejména v případě dětí,
které by mohly být ohroženy školním neúspěchem.
Sekundárním cílem je podpory rychlejší adaptace dětí na
školní prostředí. Chceme na naší škole zřídit přípravnou
třídu a podporovat periodické aktivity směřující k rychlejší a
úspěšnější adaptaci dětí na školní prostředí.

OPATŘENÍ - 04.01

Zřízení přípravné třídy

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Zřízení přípravné třídy umožní dětem, které mají z
jakéhokoliv důvodu odklad školní docházky zvyknout si na
školní prostředí, získat pracovní a sociální návyky a další
předpoklady pro úspěšné zahájení školní docházky

AKTIVITA – 04.01.01
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Analýza kapacitních a personálních možností školy

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vedení školy

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Školní rok 2015/16

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Výsledky analýzy jako podklad pro rozhodnutí

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN PODPORY INKLUZIVNÍHO VZDÉLÁVÁNÍ
Základní škola u Říčanského lesa
Adresa: Školní 2400/4, Říčany

CÍL 04 - OPATŘENÍ 04.01 - AKTIVITA 04.01.02
CÍL - 04

Podporovat lepší připravenost dětí na úspěšné
zahájení školní docházky

Charakteristika cíle

Naším cílem je realizovat opatření orientovaná na podporu
úspěšného zahájení školní docházky, zejména v případě dětí,
které by mohly být ohroženy školním neúspěchem.
Sekundárním cílem je podpory rychlejší adaptace dětí na
školní prostředí. Chceme na naší škole zřídit přípravnou
třídu a podporovat periodické aktivity směřující k rychlejší a
úspěšnější adaptaci dětí na školní prostředí.

OPATŘENÍ - 04.01

Zřízení přípravné třídy

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Zřízení přípravné třídy umožní dětem, které mají z
jakéhokoliv důvodu odklad školní docházky zvyknout si na
školní prostředí, získat pracovní a sociální návyky a další
předpoklady pro úspěšné zahájení školní docházky

AKTIVITA – 04.01.02
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Zjištění poptávky po přípravné třídě – dotazníkové
šetření pro rodiče

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vedení školy

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Školní rok 2015/16

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Vyplněné dotazníky z MŠ

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN PODPORY INKLUZIVNÍHO VZDÉLÁVÁNÍ
Základní škola u Říčanského lesa
Adresa: Školní 2400/4, Říčany

CÍL 04 - OPATŘENÍ 04.01 - AKTIVITA 04.01.03
CÍL - 04

Podporovat lepší připravenost dětí na úspěšné
zahájení školní docházky

Charakteristika cíle

Naším cílem je realizovat opatření orientovaná na podporu
úspěšného zahájení školní docházky, zejména v případě dětí,
které by mohly být ohroženy školním neúspěchem.
Sekundárním cílem je podpory rychlejší adaptace dětí na
školní prostředí. Chceme na naší škole zřídit přípravnou
třídu a podporovat periodické aktivity směřující k rychlejší a
úspěšnější adaptaci dětí na školní prostředí.

OPATŘENÍ - 04.01

Zřízení přípravné třídy

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Zřízení přípravné třídy umožní dětem, které mají z
jakéhokoliv důvodu odklad školní docházky zvyknout si na
školní prostředí, získat pracovní a sociální návyky a další
předpoklady pro úspěšné zahájení školní docházky

AKTIVITA – 04.01.03
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Zřízení přípravné třídy

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vedení školy

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Školní rok 2015/16

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Zřízená přípravná třída, pozitivní zpětná vazba rodičovské
veřejnosti

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN PODPORY INKLUZIVNÍHO VZDÉLÁVÁNÍ
Základní škola u Říčanského lesa
Adresa: Školní 2400/4, Říčany

CÍL 04 - OPATŘENÍ 04.02 - AKTIVITA 04.02.01
CÍL - 04

Podporovat lepší připravenost dětí na úspěšné
zahájení školní docházky

Charakteristika cíle

Naším cílem je realizovat opatření orientovaná na podporu
úspěšného zahájení školní docházky, zejména v případě dětí,
které by mohly být ohroženy školním neúspěchem.
Sekundárním cílem je podpory rychlejší adaptace dětí na
školní prostředí. Chceme na naší škole zřídit přípravnou
třídu a podporovat periodické aktivity směřující k rychlejší a
úspěšnější adaptaci dětí na školní prostředí.

OPATŘENÍ - 04.02

Zajištění aktivačního dopoledne pro mateřské školky

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Díky periodické realizaci adaptačních dopoledne se děti z
mateřských škol seznámí s prostředím školy a jejím chodem,
což bude usnadňovat jejich adaptaci na školní prostředí v
počátku školní docházky.

AKTIVITA – 04.02.01
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Distribuce pozvánek na aktivační dopoledne do
mateřských škol

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Družina – vedoucí ŠD

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

V průběhu druhého čtvrtletí šk. roku 2015/2016

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Zhotovené a rozvozené pozvánky, potvrzení účasti ze strany
MŠ na aktivačním dopoledni

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN PODPORY INKLUZIVNÍHO VZDÉLÁVÁNÍ
Základní škola u Říčanského lesa
Adresa: Školní 2400/4, Říčany

CÍL 04 - OPATŘENÍ 04.02 - AKTIVITA 04.02.02
CÍL - 04

Podporovat lepší připravenost dětí na úspěšné
zahájení školní docházky

Charakteristika cíle

Naším cílem je realizovat opatření orientovaná na podporu
úspěšného zahájení školní docházky, zejména v případě dětí,
které by mohly být ohroženy školním neúspěchem.
Sekundárním cílem je podpory rychlejší adaptace dětí na
školní prostředí. Chceme na naší škole zřídit přípravnou
třídu a podporovat periodické aktivity směřující k rychlejší a
úspěšnější adaptaci dětí na školní prostředí.

OPATŘENÍ - 04.02

Zajištění aktivačního dopoledne pro mateřské školky

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Díky periodické realizaci adaptačních dopoledne se děti z
mateřských škol seznámí s prostředím školy a jejím chodem,
což bude usnadňovat jejich adaptaci na školní prostředí v
počátku školní docházky.

AKTIVITA – 04.02.02
Konkretizace
realizované aktivity pro naplnění
stanovených opatření

Příprava aktivit a činností pro aktivační dopoledne

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vyučující VV a PČ

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

V průběhu druhého čtvrtletí šk. roku 2015/2016

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Drobný spotřební materiál dle povahy aktivit

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Připravené aktivity a činnost - odevzdaný plán

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN PODPORY INKLUZIVNÍHO VZDÉLÁVÁNÍ
Základní škola u Říčanského lesa
Adresa: Školní 2400/4, Říčany

CÍL 04 - OPATŘENÍ 04.02 - AKTIVITA 04.02.03
CÍL - 04

Podporovat lepší připravenost dětí na úspěšné
zahájení školní docházky

Charakteristika cíle

Naším cílem je realizovat opatření orientovaná na podporu
úspěšného zahájení školní docházky, zejména v případě dětí,
které by mohly být ohroţeny školním neúspěchem.
Sekundárním cílem je podpory rychlejší adaptace dětí na
školní prostředí. Chceme na naší škole zřídit přípravnou
třídu a podporovat periodické aktivity směřující k rychlejší a
úspěšnější adaptaci dětí na školní prostředí.

OPATŘENÍ - 04.02

Zajištění aktivačního dopoledne pro mateřské školky

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Díky periodické realizaci adaptačních dopoledne se děti z
mateřských škol seznámí s prostředím školy a jejím chodem,
coţ bude usnadňovat jejich adaptaci na školní prostředí v
počátku školní docházky.

AKTIVITA – 04.02.03
Konkretizace
realizované aktivity pro naplnění
stanovených opatření

Příprava dílčích aktivit ze strany žáků - kreativní tvorba,
pohybové hry, zábavné pokusy apod.

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Ţáci

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

V průběhu třetího čtvrtletí šk. roku 2015/2016

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyţaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Plán aktivit realizovaných ţáky

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN PODPORY INKLUZIVNÍHO VZDÉLÁVÁNÍ
Základní škola u Říčanského lesa
Adresa: Školní 2400/4, Říčany

CÍL 04 - OPATŘENÍ 04.02 - AKTIVITA 04.02.04
CÍL - 04

Podporovat lepší připravenost dětí na úspěšné
zahájení školní docházky

Charakteristika cíle

Naším cílem je realizovat opatření orientovaná na podporu
úspěšného zahájení školní docházky, zejména v případě dětí,
které by mohly být ohroženy školním neúspěchem.
Sekundárním cílem je podpory rychlejší adaptace dětí na
školní prostředí. Chceme na naší škole zřídit přípravnou
třídu a podporovat periodické aktivity směřující k rychlejší a
úspěšnější adaptaci dětí na školní prostředí.

OPATŘENÍ - 04.02

Zajištění aktivačního dopoledne pro mateřské školky

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Díky periodické realizaci adaptačních dopoledne se děti z
mateřských škol seznámí s prostředím školy a jejím chodem,
což bude usnadňovat jejich adaptaci na školní prostředí v
počátku školní docházky.

AKTIVITA – 04.02.04
Konkretizace
realizované aktivity pro naplnění
stanovených opatření

Realizace aktivačního dopoledne pro žáky MŠ

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Učitelé VV a PČ, žáci druhého stupně ZŠ

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

V průběhu třetího čtvrtletí šk. roku 2015/2016

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Uskutečněné aktivační dopoledne, pozitivní zpětná vazba od
MŠ

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
a výstupy aktivity

Vedení školy

Další případné poznámky:

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN PODPORY INKLUZIVNÍHO VZDÉLÁVÁNÍ
Základní škola u Říčanského lesa
Adresa: Školní 2400/4, Říčany

CÍL 04 - OPATŘENÍ 04.02 - AKTIVITA 04.02.05
CÍL - 04

Podporovat lepší připravenost dětí na úspěšné
zahájení školní docházky

Charakteristika cíle

Naším cílem je realizovat opatření orientovaná na podporu
úspěšného zahájení školní docházky, zejména v případě dětí,
které by mohly být ohroženy školním neúspěchem.
Sekundárním cílem je podpory rychlejší adaptace dětí na
školní prostředí. Chceme na naší škole zřídit přípravnou
třídu a podporovat periodické aktivity směřující k rychlejší a
úspěšnější adaptaci dětí na školní prostředí.

OPATŘENÍ - 04.02

Zajištění aktivačního dopoledne pro mateřské školky

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Díky periodické realizaci adaptačních dopoledne se děti z
mateřských škol seznámí s prostředím školy a jejím chodem,
což bude usnadňovat jejich adaptaci na školní prostředí v
počátku školní docházky.

AKTIVITA – 04.02.05
Konkretizace
realizované aktivity pro naplnění
stanovených opatření

Evaluace aktivačního dopoledne

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Učitelé VV a PČ,učitelé MŠ

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

V průběhu třetího čtvrtletí šk. roku 2015/2016

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Stručné hodnotící zprávy z akce od učitelů, zpětná vazba ze
strany MŠ

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

Nejsou

CÍL 05 - Podpořit vytváření bezpečného prostředí ve škole
Charakteristika cíle
K procesu budování inkluzivní školy neodmyslitelně patří snaha o vytváření bezpečného a
pozitivního prostředí ve škole. Efektivní učení začíná saturací základních psychologických potřeb,
kam řadíme pocit bezpečí a jistoty u dětí. Chceme, aby se všechny děti mohly cítit v naší škole
bezpečně a eliminovat všechny projevy a prvky případného ohrožení dětí jakýmikoliv rizikovými
jevy.

OPATŘENÍ 05.01 - Evaluace aktuálního stavu školy v oblasti bezpečnosti a vnímání pocitu
bezpečí ze strany žáků
Charakteristika opatření
Školní metodik prevence ve spolupráci s výchovnými poradci zhodnotí pomocí vytvořeních
dotazníků aktuální stav školy v oblasti bezpečnosti a vnímání pocitu bezpečí ze strany žáků.
Získaná data budou využita pro formulaci dalších strategií v oblasti posilování bezpečí ve škole.

OPATŘENÍ 05.02 - Revize stávajícího Minimálního preventivního programu
Charakteristika opatření
Na podkladě diagnostikovaných potřeb žáků a škole, v souladu s výsledky provedeného šetření
bude aktualizován a doplněn stávající Minimální preventivní program školy.

OPATŘENÍ 05.03 - Spolupráce s občanským sdružením META
Charakteristika opatření
Na naší škole se v současnosti vzdělává nezanedbatelný počet dětí – cizinců. Občanské sdružení
META se dlouhodobě zabývá právě touto cílovou skupinou a rádi bychom využili společných
zkušeností a podpořili děti cizinců na naší škole a jejich co nejlepší začlenění do školní komunity.

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 PODPORY INKLUZIVNÍHO VZDÉLÁVÁNÍ
Základní škola u Říčanského lesa
Adresa: Školní 2400/4, Říčany

CÍL 05 - OPATŘENÍ 05.01 - AKTIVITA 05.01.01
CÍL - 05

Podpořit vytváření bezpečného prostředí ve škole

Charakteristika cíle

K procesu budování inkluzivní školy neodmyslitelně patří
snaha o vytváření bezpečného a pozitivního prostředí ve
škole. Efektivní učení začíná saturací základních
psychologických potřeb, kam řadíme pocit bezpečí a jistoty
u dětí. Chceme, aby se všechny děti mohly cítit v naší škole
bezpečně a eliminovat všechny projevy a prvky případného
ohrožení dětí jakýmikoliv rizikovými jevy.

OPATŘENÍ - 05.01

Evaluace aktuálního stavu školy v oblasti bezpečnosti a
vnímání pocitu bezpečí ze strany žáků

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Školní metodik prevence ve spolupráci s výchovnými
poradci zhodnotí pomocí vytvořeních dotazníků aktuální
stav školy v oblasti bezpečnosti a vnímání pocitu bezpečí ze
strany žáků. Získaná data budou ..

AKTIVITA – 05.01.01
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Tvorba dotazníku

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Preventista sociálně patologických jevů, výchovní poradci,
organizace Cesty integrace

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

První pololetí šk. roku 2016/2017

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Vytvořené dotazníky připravené k využití

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN PODPORY INKLUZIVNÍHO VZDÉLÁVÁNÍ
Základní škola u Říčanského lesa
Adresa: Školní 2400/4, Říčany

CÍL 05 - OPATŘENÍ 05.01 - AKTIVITA 05.01.02
CÍL - 05

Podpořit vytváření bezpečného prostředí ve škole

Charakteristika cíle

K procesu budování inkluzivní školy neodmyslitelně patří
snaha o vytváření bezpečného a pozitivního prostředí ve
škole. Efektivní učení začíná saturací základních
psychologických potřeb, kam řadíme pocit bezpečí a jistoty
u dětí. Chceme, aby se všechny děti mohly cítit v naší škole
bezpečně a eliminovat všechny projevy a prvky případného
ohrožení dětí jakýmikoliv rizikovými jevy.

OPATŘENÍ - 05.01

Evaluace aktuálního stavu školy v oblasti bezpečnosti a
vnímání pocitu bezpečí ze strany žáků

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Školní metodik prevence ve spolupráci s výchovnými
poradci zhodnotí pomocí vytvořeních dotazníků aktuální
stav školy v oblasti bezpečnosti a vnímání pocitu bezpečí ze
strany žáků. Získaná data budou ..

AKTIVITA – 05.01.02
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Zadání dotazníků žákům školy

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Kdo to bude dělat? Metodik prevence

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

První čtvrtletí šk. roku 2016/2017

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Vyplněné dotazníky

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN PODPORY INKLUZIVNÍHO VZDÉLÁVÁNÍ
Základní škola u Říčanského lesa
Adresa: Školní 2400/4, Říčany

CÍL 05 - OPATŘENÍ 05.01 - AKTIVITA 05.01.03
CÍL - 05

Podpořit vytváření bezpečného prostředí ve škole

Charakteristika cíle

K procesu budování inkluzivní školy neodmyslitelně patří
snaha o vytváření bezpečného a pozitivního prostředí ve
škole. Efektivní učení začíná saturací základních
psychologických potřeb, kam řadíme pocit bezpečí a jistoty
u dětí. Chceme, aby se všechny děti mohly cítit v naší škole
bezpečně a eliminovat všechny projevy a prvky případného
ohrožení dětí jakýmikoliv rizikovými jevy.

OPATŘENÍ - 05.01

Evaluace aktuálního stavu školy v oblasti bezpečnosti a
vnímání pocitu bezpečí ze strany žáků

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Školní metodik prevence ve spolupráci s výchovnými
poradci zhodnotí pomocí vytvořeních dotazníků aktuální
stav školy v oblasti bezpečnosti a vnímání pocitu bezpečí ze
strany žáků. Získaná data budou ..

AKTIVITA – 05.01.03
K
onkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Vyhodnocení dotazníkového šetření

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Metodik prevence v kooperaci s externím odborníkem

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

První čtvrtletí šk. roku 2016/2017

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Zkompletované a vybrané dotazníky

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN PODPORY INKLUZIVNÍHO VZDÉLÁVÁNÍ
Základní škola u Říčanského lesa
Adresa: Školní 2400/4, Říčany

CÍL 05 - OPATŘENÍ 05.01 - AKTIVITA 05.01.04
CÍL - 05

Podpořit vytváření bezpečného prostředí ve škole

Charakteristika cíle

K procesu budování inkluzivní školy neodmyslitelně patří
snaha o vytváření bezpečného a pozitivního prostředí ve
škole. Efektivní učení začíná saturací základních
psychologických potřeb, kam řadíme pocit bezpečí a jistoty
u dětí. Chceme, aby se všechny děti mohly cítit v naší škole
bezpečně a eliminovat všechny projevy a prvky případného
ohrožení dětí jakýmikoliv rizikovými jevy.

OPATŘENÍ - 05.01

Evaluace aktuálního stavu školy v oblasti bezpečnosti a
vnímání pocitu bezpečí ze strany žáků

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Školní metodik prevence ve spolupráci s výchovnými
poradci zhodnotí pomocí vytvořeních dotazníků aktuální
stav školy v oblasti bezpečnosti a vnímání pocitu bezpečí ze
strany žáků. Získaná data budou ..

AKTIVITA – 05.01.04
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Zavedení schránky důvěry

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Výchovní poradci

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Druhé čtvrtletí šk. roku 2016/2017

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Zřízená schránka důvěry, zpětná vazba od žáků

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN PODPORY INKLUZIVNÍHO VZDÉLÁVÁNÍ
Základní škola u Říčanského lesa
Adresa: Školní 2400/4, Říčany

CÍL 05 - OPATŘENÍ 05.02 - AKTIVITA 05.02.01
CÍL - 05

Podpořit vytváření bezpečného prostředí ve škole

Charakteristika cíle

K procesu budování inkluzivní školy neodmyslitelně patří
snaha o vytváření bezpečného a pozitivního prostředí ve
škole. Efektivní učení začíná saturací základních
psychologických potřeb, kam řadíme pocit bezpečí a jistoty
u dětí. Chceme, aby se všechny děti mohly cítit v naší škole
bezpečně a eliminovat všechny projevy a prvky případného
ohrožení dětí jakýmikoliv rizikovými jevy.

OPATŘENÍ - 05.02

Revize stávajícího Minimálního preventivního programu

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Na podkladě diagnostikovaných potřeb žáků a škole, v
souladu s výsledky provedeného šetření bude aktualizován a
doplněn stávající Minimální preventivní program školy.

AKTIVITA – 05.02.01
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Analýza výsledků dotazníkového šetření ve vztahu k
MPP

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Metodik prevence

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

V průběhu šk. roku 2016/2017 (v návaznosti na dotazníkové
šetření)

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Zpráva s výstupy analýzy dotazníků, popř. zpráv ze schránek
důvěry

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN PODPORY INKLUZIVNÍHO VZDÉLÁVÁNÍ
Základní škola u Říčanského lesa
Adresa: Školní 2400/4, Říčany

CÍL 05 - OPATŘENÍ 05.02 - AKTIVITA 05.02.02
CÍL - 05

Podpořit vytváření bezpečného prostředí ve škole

Charakteristika cíle

K procesu budování inkluzivní školy neodmyslitelně patří
snaha o vytváření bezpečného a pozitivního prostředí ve
škole. Efektivní učení začíná saturací základních
psychologických potřeb, kam řadíme pocit bezpečí a jistoty
u dětí. Chceme, aby se všechny děti mohly cítit v naší škole
bezpečně a eliminovat všechny projevy a prvky případného
ohrožení dětí jakýmikoliv rizikovými jevy.

OPATŘENÍ - 05.02

Revize stávajícího Minimálního preventivního programu

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Na podkladě diagnostikovaných potřeb žáků a škole, v
souladu s výsledky provedeného šetření bude aktualizován a
doplněn stávající Minimální preventivní program školy.

AKTIVITA – 05.02.02
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Revize MPP

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Metodik prevence

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

V průběhu šk. roku 2016/2017

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Nová verze MPP, zpětná vazba vedení školy

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN PODPORY INKLUZIVNÍHO VZDÉLÁVÁNÍ
Základní škola u Říčanského lesa
Adresa: Školní 2400/4, Říčany

CÍL 05 - OPATŘENÍ 05.03 - AKTIVITA 05.03.01
CÍL - 05

Podpořit vytváření bezpečného prostředí ve škole

Charakteristika cíle

K procesu budování inkluzivní školy neodmyslitelně patří
snaha o vytváření bezpečného a pozitivního prostředí ve
škole. Efektivní učení začíná saturací základních
psychologických potřeb, kam řadíme pocit bezpečí a jistoty
u dětí. Chceme, aby se všechny děti mohly cítit v naší škole
bezpečně a eliminovat všechny projevy a prvky případného
ohrožení dětí jakýmikoliv rizikovými jevy.

OPATŘENÍ - 05.03

Spolupráce s občanským sdružením META

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Na naší škole se v současnosti vzdělává nezanedbatelný
počet dětí – cizinců. Občanské sdružení META se
dlouhodobě zabývá právě touto cílovou skupinou a rádi
bychom využili společných zkušeností a podpořili děti
cizinců na naší škole a jejich co nejlepší začlenění do školní
komunity.

AKTIVITA – 05.03.01
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Schůzka se zástupci META, o.s. – zhodnocení možností
spolupráce

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Metodik prevence

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Na začátku šk. roku 2016/2017

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Vyjádření organizace META ke spolupráci, připravené
podmínky a kritéria pro spolupráci mezi školou a METOU

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN PODPORY INKLUZIVNÍHO VZDÉLÁVÁNÍ
Základní škola u Říčanského lesa
Adresa: Školní 2400/4, Říčany

CÍL 05 - OPATŘENÍ 05.03 - AKTIVITA 05.03.02
CÍL - 05

Podpořit vytváření bezpečného prostředí ve škole

Charakteristika cíle

K procesu budování inkluzivní školy neodmyslitelně patří
snaha o vytváření bezpečného a pozitivního prostředí ve
škole. Efektivní učení začíná saturací základních
psychologických potřeb, kam řadíme pocit bezpečí a jistoty
u dětí. Chceme, aby se všechny děti mohly cítit v naší škole
bezpečně a eliminovat všechny projevy a prvky případného
ohrožení dětí jakýmikoliv rizikovými jevy.

OPATŘENÍ - 05.03

Spolupráce s občanským sdružením META

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Na naší škole se v současnosti vzdělává nezanedbatelný
počet dětí – cizinců. Občanské sdružení META se
dlouhodobě zabývá právě touto cílovou skupinou a rádi
bychom využili společných zkušeností a podpořili děti
cizinců na naší škole a jejich co nejlepší začlenění do školní
komunity.

AKTIVITA – 05.03.02
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Dohoda (smlouva) o spolupráci s META, o. s. a zahájení
spolupráce

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Metodik prevence, vedení školy

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

V průběhu prvního čtvrtletí školního roku 2016/17

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Písemná dohoda o spolupráci s META, o. s., harmonogram
spolupráce a společných aktivit

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

Nejsou

CÍL 06 - Zvýšit míru sociální koheze ve škole – podpořit úspěšné začlenění dětí
cizinců a dětí z rodin s nízkým socioekonomickým statutem
Charakteristika cíle
Dle našich zkušeností považujeme za skupiny ohrožené vyčleňováním z dětských kolektivů
především žáky cizince a žáky z rodin s nízkým socioekonomickým statutem, ti se mohou ocitnout
v pozici outsiderů ve školním kolektivu. Chceme zabránit tomu, aby k podobným skutečnostem
docházelo a naším cílem je proto zapojit do sociálních vazeb ve škole všechny žáky. Zvýšenou
pozornost budeme věnovat právě zapojení obou zmíněných skupin. Naším cílem je, aby se všechny
děti ve škole mohly cítit přijímané a zapojené do kamarádských struktur ve třídách. Chceme rovněž
podpořit respekt dětí k odlišnosti.

OPATŘENÍ 06.01 - Podpora integrace dětí cizinců do třídních kolektivů
Charakteristika opatření
Na podkladě zkušeností zástupců z řad vedoucích pracovníků ze zahraničních stáží do Finska a
především Velké Británie chceme důsledněji sledovat národnostní, etnickou a jazykovou strukturu
školy. Chceme sledovat a podporovat míru zapojení žáků-cizinců, vzdělávajících se na naší škole
do třídních kolektivů. Chceme zároveň všem našim žákům zprostředkovat znalosti o různých
kulturách. Po dohodě se bude snažit do aktivit zapojovat rodiče žáků cizinců na škole. Chceme, aby
multikulturní prostředí školy bylo vnímáno jako příležitost k vzájemnému obohacení.

OPATŘENÍ 06.02 - Podpora zapojení dětí pocházejících z rodin s nízkým socioekonomickým
statutem do školních aktivit
Charakteristika opatření
Jednou z možných překážek úspěšného zapojení dětí ze socioekonomicky slabších rodin je jejich
nižší účast na neformálních školních aktivitách, kde dochází k posilování přátelských vazeb mezi
žáky. Děti z této cílové skupiny mohou mít rovněž nižší sebevědomí. Považujeme za vhodné
prezentovat všem žákům pozitivní vzory prostřednictvím osob, které jsou úspěšné ve svém oboru a
dosáhly zajímavých úspěchů, přesto, že pocházely ze sociálně znevýhodňujícího prostředí. Tímto
přístupem rovněž chceme děti motivovat k dalšímu studiu, práci a úspěšné integraci do společnosti.

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 PODPORY INKLUZIVNÍHO VZDÉLÁVÁNÍ
Základní škola u Říčanského lesa
Adresa: Školní 2400/4, Říčany

CÍL 06 - OPATŘENÍ 06.01 - AKTIVITA 06.01.01

CÍL - 06

Zvýšit míru sociální koheze ve škole – podpořit
úspěšné začlenění dětí cizinců a dětí z rodin s
nízkým socioekonomickým statutem

Charakteristika cíle

Dle našich zkušeností považujeme za skupiny ohrožené
vyčleňováním z dětských kolektivů především žáky cizince
a žáky z rodin s nízkým socioekonomickým statutem, ti se
mohou ocitnout v pozici outsiderů ve školním kolektivu.
Chceme zabránit tomu, aby k podobným skutečnostem
docházelo a naším cílem je proto zapojit do sociálních vazeb
ve škole všechny žáky. Zvýšenou pozornost..

OPATŘENÍ - 06.01

Podpora integrace dětí cizinců do třídních kolektivů

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Na podkladě zkušeností zástupců z řad vedoucích
pracovníků ze zahraničních stáží do Finska a především
Velké Británie chceme důsledněji sledovat národnostní,
etnickou a jazykovou strukturu školy. Chceme sledovat a
podporovat míru zapojení žáků-cizinců, vzdělávajících se na
naší škole do třídních ..

AKTIVITA – 06.01.01
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Zmapování složení národností, etnicity, rodného jazyka
ve škole

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Třídní vyučující

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

1. pololetí šk. roku 2015/2016

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Seznam žáků - cizinců

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN PODPORY INKLUZIVNÍHO VZDÉLÁVÁNÍ
Základní škola u Říčanského lesa
Adresa: Školní 2400/4, Říčany

CÍL 06 - OPATŘENÍ 06.01 - AKTIVITA 06.01.02

CÍL - 06

Zvýšit míru sociální koheze ve škole – podpořit
úspěšné začlenění dětí cizinců a dětí z rodin s
nízkým socioekonomickým statutem

Charakteristika cíle

Dle našich zkušeností považujeme za skupiny ohrožené
vyčleňováním z dětských kolektivů především žáky cizince
a žáky z rodin s nízkým socioekonomickým statutem, ti se
mohou ocitnout v pozici outsiderů ve školním kolektivu.
Chceme zabránit tomu, aby k podobným skutečnostem
docházelo a naším cílem je proto zapojit do sociálních vazeb
ve škole všechny žáky. Zvýšenou pozornost..

OPATŘENÍ - 06.01

Podpora integrace dětí cizinců do třídních kolektivů

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Na podkladě zkušeností zástupců z řad vedoucích
pracovníků ze zahraničních stáží do Finska a především
Velké Británie chceme důsledněji sledovat národnostní,
etnickou a jazykovou strukturu školy. Chceme sledovat a
podporovat míru zapojení žáků-cizinců, vzdělávajících se na
naší škole do třídních ..

AKTIVITA – 06.01.02
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Vytvoření plánu hodin s multikulturní tematikou –
podpora rozvoje multikulturních kompetencí žáků

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Všichni vyučující

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

1. pololetí šk. roku 2015/2016

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Plán vyučovacích hodin se zapojením problematiky MKV

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN PODPORY INKLUZIVNÍHO VZDÉLÁVÁNÍ
Základní škola u Říčanského lesa
Adresa: Školní 2400/4, Říčany

CÍL 06 - OPATŘENÍ 06.01 - AKTIVITA 06.01.03
CÍL - 06

Zvýšit míru sociální koheze ve škole – podpořit
úspěšné začlenění dětí cizinců a dětí z rodin s
nízkým socioekonomickým statutem

Charakteristika cíle

Dle našich zkušeností považujeme za skupiny ohrožené
vyčleňováním z dětských kolektivů především žáky cizince
a žáky z rodin s nízkým socioekonomickým statutem, ti se
mohou ocitnout v pozici outsiderů ve školním kolektivu.
Chceme zabránit tomu, aby k podobným skutečnostem
docházelo a naším cílem je proto zapojit do sociálních vazeb
ve škole všechny žáky. Zvýšenou pozornost..

OPATŘENÍ - 06.01

Podpora integrace dětí cizinců do třídních kolektivů

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Na podkladě zkušeností zástupců z řad vedoucích
pracovníků ze zahraničních stáží do Finska a především
Velké Británie chceme důsledněji sledovat národnostní,
etnickou a jazykovou strukturu školy. Chceme sledovat a
podporovat míru zapojení žáků-cizinců, vzdělávajících se na
naší škole do třídních ..

AKTIVITA – 06.01.03
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Příprava hodin se zapojením dětí cizinců a jejich rodičů
do prezentace země původu, kulturních prvků, tradic
apod.

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vyučující, žáci, rodiče

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

1. pololetí šk. roku 2015/2016

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Příprava hodiny

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN PODPORY INKLUZIVNÍHO VZDÉLÁVÁNÍ
Základní škola u Říčanského lesa
Adresa: Školní 2400/4, Říčany

CÍL 06 - OPATŘENÍ 06.01 - AKTIVITA 06.01.04
CÍL - 06

Zvýšit míru sociální koheze ve škole – podpořit
úspěšné začlenění dětí cizinců a dětí z rodin s
nízkým socioekonomickým statutem

Charakteristika cíle

Dle našich zkušeností považujeme za skupiny ohrožené
vyčleňováním z dětských kolektivů především žáky cizince
a žáky z rodin s nízkým socioekonomickým statutem, ti se
mohou ocitnout v pozici outsiderů ve školním kolektivu.
Chceme zabránit tomu, aby k podobným skutečnostem
docházelo a naším cílem je proto zapojit do sociálních vazeb
ve škole všechny žáky. Zvýšenou pozornost..

OPATŘENÍ - 06.01

Podpora integrace dětí cizinců do třídních kolektivů

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Na podkladě zkušeností zástupců z řad vedoucích
pracovníků ze zahraničních stáží do Finska a především
Velké Británie chceme důsledněji sledovat národnostní,
etnickou a jazykovou strukturu školy. Chceme sledovat a
podporovat míru zapojení žáků-cizinců, vzdělávajících se na
naší škole do třídních ..

AKTIVITA – 06.01.04
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

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

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Učitelé, žáci, rodiče

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

2. pololetí šk. roku 2015/2016

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení,
případně drobný materiál dle dohody s rodiči

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Realizace hodiny, zápis v TK

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN PODPORY INKLUZIVNÍHO VZDÉLÁVÁNÍ
Základní škola u Říčanského lesa
Adresa: Školní 2400/4, Říčany

CÍL 06 - OPATŘENÍ 06.01 - AKTIVITA 06.01.05

CÍL - 06

Zvýšit míru sociální koheze ve škole – podpořit
úspěšné začlenění dětí cizinců a dětí z rodin s
nízkým socioekonomickým statutem

Charakteristika cíle

Dle našich zkušeností povaţujeme za skupiny ohroţené
vyčleňováním z dětských kolektivů především ţáky cizince
a ţáky z rodin s nízkým socioekonomickým statutem, ti se
mohou ocitnout v pozici outsiderů ve školním kolektivu.
Chceme zabránit tomu, aby k podobným skutečnostem
docházelo a naším cílem je proto zapojit do sociálních vazeb
ve škole všechny ţáky. Zvýšenou pozornost..

OPATŘENÍ - 06.01

Podpora integrace dětí cizinců do třídních kolektivů

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Na podkladě zkušeností zástupců z řad vedoucích
pracovníků ze zahraničních stáţí do Finska a především
Velké Británie chceme důsledněji sledovat národnostní,
etnickou a jazykovou strukturu školy. Chceme sledovat a
podporovat míru zapojení ţáků-cizinců, vzdělávajících se na
naší škole do třídních ..

AKTIVITA – 06.01.05
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Evaluace hodin – hodnocení hodiny ze strany žáků
formou eseje

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Ţáci

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

2. pololetí šk. roku 2015/2016

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyţaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Výstupy zpětné vazby ţáků (psaný, ev. kreslený u mladších
ţáků…)

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN PODPORY INKLUZIVNÍHO VZDÉLÁVÁNÍ
Základní škola u Říčanského lesa
Adresa: Školní 2400/4, Říčany

CÍL 06 - OPATŘENÍ 06.02 - AKTIVITA 06.02.01
CÍL - 06

Zvýšit míru sociální koheze ve škole – podpořit
úspěšné začlenění dětí cizinců a dětí z rodin s
nízkým socioekonomickým statutem

Charakteristika cíle

Dle našich zkušeností považujeme za skupiny ohrožené
vyčleňováním z dětských kolektivů především žáky cizince
a žáky z rodin s nízkým socioekonomickým statutem, ti se
mohou ocitnout v pozici outsiderů ve školním kolektivu.
Chceme zabránit tomu, aby k podobným skutečnostem
docházelo a naším cílem je proto zapojit do sociálních vazeb
ve škole všechny žáky. Zvýšenou pozornost..

OPATŘENÍ - 06.02

Podpora zapojení dětí pocházejících z rodin s nízkým
socioekonomickým statutem do školních aktivit

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Jednou z možných překážek úspěšného zapojení dětí ze
socioekonomicky slabších rodin je jejich nižší účast na
neformálních školních aktivitách, kde dochází k posilování
přátelských vazeb mezi žáky. Děti z této cílové skupiny
mohou mít rovněž nižší sebevědomí...

AKTIVITA – 06.02.01
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Zmapování situace ve třídách – snaha o vyhledávání
žáků ohrožených negativními důsledky nízkého
sociálního statutu rodin či sociálním vyloučením

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Třídní vyučující

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

1. pololetí šk. roku 2015/2016

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Seznam žáků ze sociálně slabých rodin

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN PODPORY INKLUZIVNÍHO VZDÉLÁVÁNÍ
Základní škola u Říčanského lesa
Adresa: Školní 2400/4, Říčany

CÍL 06 - OPATŘENÍ 06.02 - AKTIVITA 06.02.02

CÍL - 06

Zvýšit míru sociální koheze ve škole – podpořit
úspěšné začlenění dětí cizinců a dětí z rodin s
nízkým socioekonomickým statutem

Charakteristika cíle

Dle našich zkušeností považujeme za skupiny ohrožené
vyčleňováním z dětských kolektivů především žáky cizince
a žáky z rodin s nízkým socioekonomickým statutem, ti se
mohou ocitnout v pozici outsiderů ve školním kolektivu.
Chceme zabránit tomu, aby k podobným skutečnostem
docházelo a naším cílem je proto zapojit do sociálních vazeb
ve škole všechny žáky. Zvýšenou pozornost..

OPATŘENÍ - 06.02

Podpora zapojení dětí pocházejících z rodin s nízkým
socioekonomickým statutem do školních aktivit

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Jednou z možných překážek úspěšného zapojení dětí ze
socioekonomicky slabších rodin je jejich nižší účast na
neformálních školních aktivitách, kde dochází k posilování
přátelských vazeb mezi žáky. Děti z této cílové skupiny
mohou mít rovněž nižší sebevědomí...

AKTIVITA – 06.02.02
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Realizace aktivit vedoucích k posílení aktivního přístupu
k životu a zodpovědnosti za svou budoucnost –
plánování, výchova k odpovědnému rodičovství, finanční
gramotnost, zodpovědné nakládání se zdroji apod.

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vyučující

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

2. pololetí šk. roku 2016/2017

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Plán aktivit, přípravy na aktivity

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN PODPORY INKLUZIVNÍHO VZDÉLÁVÁNÍ
Základní škola u Říčanského lesa
Adresa: Školní 2400/4, Říčany

CÍL 06 - OPATŘENÍ 06.02 - AKTIVITA 06.02.03

CÍL - 06

Zvýšit míru sociální koheze ve škole – podpořit
úspěšné začlenění dětí cizinců a dětí z rodin s
nízkým socioekonomickým statutem

Charakteristika cíle

Dle našich zkušeností považujeme za skupiny ohrožené
vyčleňováním z dětských kolektivů především žáky cizince
a žáky z rodin s nízkým socioekonomickým statutem, ti se
mohou ocitnout v pozici outsiderů ve školním kolektivu.
Chceme zabránit tomu, aby k podobným skutečnostem
docházelo a naším cílem je proto zapojit do sociálních
vazeb ve škole všechny žáky. Zvýšenou pozornost..

OPATŘENÍ - 06.02

Podpora zapojení dětí pocházejících z rodin s nízkým
socioekonomickým statutem do školních aktivit

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Jednou z možných překážek úspěšného zapojení dětí ze
socioekonomicky slabších rodin je jejich nižší účast na
neformálních školních aktivitách, kde dochází k posilování
přátelských vazeb mezi žáky. Děti z této cílové skupiny
mohou mít rovněž nižší sebevědomí...

AKTIVITA – 06.02.03
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Zřízení odpoledního klubu otevřeného všem žákům –
místa pro setkávání žáků

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vyučující, kteří klub povedou

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Začátek šk. roku 2016/2017

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb
INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Realizace aktivity vyžaduje prostory a jejich vybavení –
možno využít stávající vybavení školy
Zařízená klubová místnost

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN PODPORY INKLUZIVNÍHO VZDÉLÁVÁNÍ
Základní škola u Říčanského lesa
Adresa: Školní 2400/4, Říčany

CÍL 06 - OPATŘENÍ 06.02 - AKTIVITA 06.02.04

CÍL - 06

Zvýšit míru sociální koheze ve škole – podpořit
úspěšné začlenění dětí cizinců a dětí z rodin s
nízkým socioekonomickým statutem

Charakteristika cíle

Dle našich zkušeností považujeme za skupiny ohrožené
vyčleňováním z dětských kolektivů především žáky cizince
a žáky z rodin s nízkým socioekonomickým statutem, ti se
mohou ocitnout v pozici outsiderů ve školním kolektivu.
Chceme zabránit tomu, aby k podobným skutečnostem
docházelo a naším cílem je proto zapojit do sociálních vazeb
ve škole všechny žáky. Zvýšenou pozornost..

OPATŘENÍ - 06.02

Podpora zapojení dětí pocházejících z rodin s nízkým
socioekonomickým statutem do školních aktivit

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Jednou z možných překážek úspěšného zapojení dětí ze
socioekonomicky slabších rodin je jejich nižší účast na
neformálních školních aktivitách, kde dochází k posilování
přátelských vazeb mezi žáky. Děti z této cílové skupiny
mohou mít rovněž nižší sebevědomí...

AKTIVITA – 06.02.04
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Personální zabezpečení klubu provozu klubu

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vedení školy

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Začátek šk. roku 2016/2017

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity vyžaduje finanční zdroje na vyučujícího

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Dohoda (DPP, DPČ) s vyučujícími

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN PODPORY INKLUZIVNÍHO VZDÉLÁVÁNÍ
Základní škola u Říčanského lesa
Adresa: Školní 2400/4, Říčany

CÍL 06 - OPATŘENÍ 06.02 - AKTIVITA 06.02.05

CÍL - 06

Zvýšit míru sociální koheze ve škole – podpořit
úspěšné začlenění dětí cizinců a dětí z rodin s
nízkým socioekonomickým statutem

Charakteristika cíle

Dle našich zkušeností považujeme za skupiny ohrožené
vyčleňováním z dětských kolektivů především žáky cizince
a žáky z rodin s nízkým socioekonomickým statutem, ti se
mohou ocitnout v pozici outsiderů ve školním kolektivu.
Chceme zabránit tomu, aby k podobným skutečnostem
docházelo a naším cílem je proto zapojit do sociálních vazeb
ve škole všechny žáky. Zvýšenou pozornost..

OPATŘENÍ - 06.02

Podpora zapojení dětí pocházejících z rodin s nízkým
socioekonomickým statutem do školních aktivit

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Jednou z možných překážek úspěšného zapojení dětí ze
socioekonomicky slabších rodin je jejich nižší účast na
neformálních školních aktivitách, kde dochází k posilování
přátelských vazeb mezi žáky. Děti z této cílové skupiny
mohou mít rovněž nižší sebevědomí...

AKTIVITA – 06.02.05
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Cílené oslovení dětí či jejich zákonných zástupců k účasti
na klubových aktivitách

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vedení školy

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

2. pololetí šk. roku 2015/2016

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Dopis zákonným zástupcům, zpětná vazba od zákonných
zástupců

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN PODPORY INKLUZIVNÍHO VZDÉLÁVÁNÍ
Základní škola u Říčanského lesa
Adresa: Školní 2400/4, Říčany

CÍL 06 - OPATŘENÍ 06.02 - AKTIVITA 06.02.06
CÍL - 06

Zvýšit míru sociální koheze ve škole – podpořit
úspěšné začlenění dětí cizinců a dětí z rodin s
nízkým socioekonomickým statutem

Charakteristika cíle

Dle našich zkušeností považujeme za skupiny ohrožené
vyčleňováním z dětských kolektivů především žáky cizince a
žáky z rodin s nízkým socioekonomickým statutem, ti se
mohou ocitnout v pozici outsiderů ve školním kolektivu.
Chceme zabránit tomu, aby k podobným skutečnostem
docházelo a naším cílem je proto zapojit do sociálních vazeb
ve škole všechny žáky. Zvýšenou pozornost..

OPATŘENÍ - 06.02

Podpora zapojení dětí pocházejících z rodin s nízkým
socioekonomickým statutem do školních aktivit

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Jednou z možných překážek úspěšného zapojení dětí ze
socioekonomicky slabších rodin je jejich nižší účast na
neformálních školních aktivitách, kde dochází k posilování
přátelských vazeb mezi žáky. Děti z této cílové skupiny
mohou mít rovněž nižší sebevědomí...

AKTIVITA – 06.02.06
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Motivační setkání s bývalými žáky či osobami ze sociálně
slabých rodin, kteří se úspěšně zapojili do studia, práce a
společnosti

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vyučující v klubu

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Škol. rok 2016/2017

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Počet setkání, zpětná vazba žáků či rodičů

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

Nejsou

CÍL 07 - Zvýšit podporu žáků ohrožených školním neúspěchem
Charakteristika cíle
Základem inkluzivní školy je snaha o podporu maximálního naplnění vzdělávacího potenciálu
všech dětí. Chceme podpořit rozvoj všech žáků a orientovat se zejména na podporu skupin dětí
výrazněji ohrožených školním neúspěchem. V kontextu naší školy se jedná především o žáky
cizince a žáky pocházející z rodin s nízkým socioekonomickým statutem.

OPATŘENÍ 07.01 - Realizace cíleného doučování pro žáky ohrožené školním neúspěchem
Charakteristika opatření
Výchovní poradci ve spolupráci s třídními učiteli vytipují žáky s potřebou podpory, jichž by se
doučování dotýkalo a připraví podklady k doučování (ve formě individuální či skupinové podpory).
Okruhy zaměří na předměty, které činí žákům největší potíže. Zpravidla se jedná o český jazyk, cizí
jazyky a matematiku. Na prvním stupni se žákům budou věnovat třídní učitelé ve spolupráci s
výchovným poradcem, na druhém stupni pak vyučující českého jazyka, cizích jazyků a matematiky.
Do tohoto opatření můžeme zahrnout i probíhající reedukace žáků s SPU.

OPATŘENÍ 07.02 - Vytvoření akčního intervenčního týmu
Charakteristika opatření
Vedení školy vytvoří ve spolupráci s výchovnými poradci akční intervenční tým, jehož úkolem
bude efektivní spolupráce s žáky ohrožených neúspěchem a jejich zákonnými zástupci.

OPATŘENÍ 07.03 - Navázání systematické spolupráce s META. o. s.
Charakteristika opatření
Kromě již uvedených aktivit chceme v rámci spolupráce s občanským sdružením META co
nejefektivněji podpořit žáky – cizince, kteří se vzdělávají na naší škole a eliminovat rizika jejich
případného školního neúspěchu.

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 - Navázání systematické spolupráce s OSPOD
Charakteristika opatření
Výchovní poradci ve spolupráci s metodikem prevence sociálně patologických jevů zahájí
systematickou spolupráci s místně příslušnými orgány sociálně právní ochrany dětí za účelem
spolupráce a ochrany ohrožených dětí. Chceme se zaměřit rovněž na efektivní spolupráci v oblasti
prevence a poradenství.

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 PODPORY INKLUZIVNÍHO VZDÉLÁVÁNÍ
Základní škola u Říčanského lesa
Adresa: Školní 2400/4, Říčany

CÍL 07 - OPATŘENÍ 07.01 - AKTIVITA 07.01.01
CÍL - 07

Zvýšit podporu žáků ohrožených školním
neúspěchem

Charakteristika cíle

Základem inkluzivní školy je snaha o podporu maximálního
naplnění vzdělávacího potenciálu všech dětí. Chceme
podpořit rozvoj všech žáků a orientovat se zejména na
podporu skupin dětí výrazněji ohrožených školním
neúspěchem. V kontextu naší školy se jedná především o
žáky cizince a žáky pocházející z rodin s nízkým
socioekonomickým statutem.

OPATŘENÍ - 07.01

Realizace cíleného doučování pro žáky ohrožené školním
neúspěchem

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Výchovní poradci ve spolupráci s třídními učiteli vytipují
žáky s potřebou podpory, jichž by se doučování dotýkalo a
připravípodklady k doučování (ve formě individuální či
skupinové podpory). Okruhy zaměří na předměty, které činí
žákům největší potíže. Zpravidla se jedná o český jazyk, cizí
jazyky...

AKTIVITA – 07.01.01
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Vytvoření týmu pedagogů zapojených do depistáže žáků
ohrožených školním neúspěchem a přípravy konceptu
jejich doučování

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vedení školy

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Druhé pololetí šk. roku 2015/2016

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Pověřovací listiny

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN PODPORY INKLUZIVNÍHO VZDÉLÁVÁNÍ
Základní škola u Říčanského lesa
Adresa: Školní 2400/4, Říčany

CÍL 07 - OPATŘENÍ 07.01 - AKTIVITA 07.01.02
CÍL - 07

Zvýšit podporu žáků ohrožených školním
neúspěchem

Charakteristika cíle

Základem inkluzivní školy je snaha o podporu maximálního
naplnění vzdělávacího potenciálu všech dětí. Chceme
podpořit rozvoj všech žáků a orientovat se zejména na
podporu skupin dětí výrazněji ohrožených školním
neúspěchem. V kontextu naší školy se jedná především o
žáky cizince a žáky pocházející z rodin s nízkým
socioekonomickým statutem.

OPATŘENÍ - 07.01

Realizace cíleného doučování pro žáky ohrožené školním
neúspěchem

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Výchovní poradci ve spolupráci s třídními učiteli vytipují
žáky s potřebou podpory, jichž by se doučování dotýkalo a
připravípodklady k doučování (ve formě individuální či
skupinové podpory). Okruhy zaměří na předměty, které činí
žákům největší potíže. Zpravidla se jedná o český jazyk, cizí
jazyky...

AKTIVITA – 07.01.02
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Příprava konceptu cíleného doučování žáků ohrožených
školním neúspěchem

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Výchovní poradci a pověřené osoby (viz. aktivita 07.01.01)

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Druhé pololetí šk. roku 2015/2016

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Vytvořený koncept doučování

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
a výstupy aktivity

Vedení školy

Další případné poznámky:

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN PODPORY INKLUZIVNÍHO VZDÉLÁVÁNÍ
Základní škola u Říčanského lesa
Adresa: Školní 2400/4, Říčany

CÍL 07 - OPATŘENÍ 07.01 - AKTIVITA 07.01.03
CÍL - 07

Zvýšit podporu žáků ohrožených školním
neúspěchem

Charakteristika cíle

Základem inkluzivní školy je snaha o podporu maximálního
naplnění vzdělávacího potenciálu všech dětí. Chceme
podpořit rozvoj všech žáků a orientovat se zejména na
podporu skupin dětí výrazněji ohrožených školním
neúspěchem. V kontextu naší školy se jedná především o
žáky cizince a žáky pocházející z rodin s nízkým
socioekonomickým statutem.

OPATŘENÍ - 07.01

Realizace cíleného doučování pro žáky ohrožené školním
neúspěchem

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Výchovní poradci ve spolupráci s třídními učiteli vytipují
žáky s potřebou podpory, jichž by se doučování dotýkalo a
připravípodklady k doučování (ve formě individuální či
skupinové podpory). Okruhy zaměří na předměty, které činí
žákům největší potíže. Zpravidla se jedná o český jazyk, cizí
jazyky...

AKTIVITA – 07.01.03
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

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

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Výchovní poradci

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Druhé pololetí šk. roku 2015/2016

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Zpětná vazba zákonných zástupců

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
a výstupy aktivity

Vedení školy

Další případné poznámky:

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN PODPORY INKLUZIVNÍHO VZDÉLÁVÁNÍ
Základní škola u Říčanského lesa
Adresa: Školní 2400/4, Říčany

CÍL 07 - OPATŘENÍ 07.01 - AKTIVITA 07.01.04
CÍL - 07

Zvýšit podporu žáků ohrožených školním
neúspěchem

Charakteristika cíle

Základem inkluzivní školy je snaha o podporu maximálního
naplnění vzdělávacího potenciálu všech dětí. Chceme
podpořit rozvoj všech žáků a orientovat se zejména na
podporu skupin dětí výrazněji ohrožených školním
neúspěchem. V kontextu naší školy se jedná především o
žáky cizince a žáky pocházející z rodin s nízkým
socioekonomickým statutem.

OPATŘENÍ - 07.01

Realizace cíleného doučování pro žáky ohrožené školním
neúspěchem

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Výchovní poradci ve spolupráci s třídními učiteli vytipují
žáky s potřebou podpory, jichž by se doučování dotýkalo a
připravípodklady k doučování (ve formě individuální či
skupinové podpory). Okruhy zaměří na předměty, které činí
žákům největší potíže. Zpravidla se jedná o český jazyk, cizí
jazyky...

AKTIVITA – 07.01.04
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Realizace doučování pro žáky ohrožené školním
neúspěchem dle navrženého konceptu

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Pověření učitelé ve spolupráci s výchovnými poradci

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

První pololetí šk. roku 2016/2017

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity vyžaduje specifické zdroje či vybavení –
odměnu pro doučující učitele

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Zápisy z vyučovacích jednotek

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN PODPORY INKLUZIVNÍHO VZDÉLÁVÁNÍ
Základní škola u Říčanského lesa
Adresa: Školní 2400/4, Říčany

CÍL 07 - OPATŘENÍ 07.01 - AKTIVITA 07.01.05
CÍL - 07

Zvýšit podporu žáků ohrožených školním
neúspěchem

Charakteristika cíle

Základem inkluzivní školy je snaha o podporu maximálního
naplnění vzdělávacího potenciálu všech dětí. Chceme
podpořit rozvoj všech ţáků a orientovat se zejména na
podporu skupin dětí výrazněji ohroţených školním
neúspěchem. V kontextu naší školy se jedná především o
ţáky cizince a ţáky pocházející z rodin s nízkým
socioekonomickým statutem.

OPATŘENÍ - 07.01

Realizace cíleného doučování pro žáky ohrožené školním
neúspěchem

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Výchovní poradci ve spolupráci s třídními učiteli vytipují
ţáky s potřebou podpory, jichţ by se doučování dotýkalo a
připravípodklady k doučování (ve formě individuální či
skupinové podpory). Okruhy zaměří na předměty, které činí
ţákům největší potíţe. Zpravidla se jedná o český jazyk, cizí
jazyky...

AKTIVITA – 07.01.05
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Evaluace doučování a jeho výsledků

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Ţáci, učitelé

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

2. čtvrtletí školního roku 2016/17

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyţaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Stručné zprávy a průběhu a výsledcích doučování
Zpětná vazba od rodičů a ţáků

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN PODPORY INKLUZIVNÍHO VZDÉLÁVÁNÍ
Základní škola u Říčanského lesa
Adresa: Školní 2400/4, Říčany

CÍL 07 - OPATŘENÍ 07.02 - AKTIVITA 07.02.01
CÍL - 07

Zvýšit podporu žáků ohrožených školním
neúspěchem

Charakteristika cíle

Základem inkluzivní školy je snaha o podporu maximálního
naplnění vzdělávacího potenciálu všech dětí. Chceme
podpořit rozvoj všech žáků a orientovat se zejména na
podporu skupin dětí výrazněji ohrožených školním
neúspěchem. V kontextu naší školy se jedná především o
žáky cizince a žáky pocházející z rodin s nízkým
socioekonomickým statutem.

OPATŘENÍ - 07.02

Vytvoření akčního intervenčního týmu

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Vedení školy vytvoří ve spolupráci s výchovnými poradci
akční intervenční tým, jehož úkolem bude efektivní
spolupráce s žáky ohrožených neúspěchem a jejich
zákonnými zástupci.

AKTIVITA – 07.02.01
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Výběr a pověření členů intervenčního týmu

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vedení školy

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

2. pololetí školního roku 2015/16

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Jmenovitě stanovený intervenční tým

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN PODPORY INKLUZIVNÍHO VZDÉLÁVÁNÍ
Základní škola u Říčanského lesa
Adresa: Školní 2400/4, Říčany

CÍL 07 - OPATŘENÍ 07.03 - AKTIVITA 07.03.01
CÍL - 07

Zvýšit podporu žáků ohrožených školním
neúspěchem

Charakteristika cíle

Základem inkluzivní školy je snaha o podporu maximálního
naplnění vzdělávacího potenciálu všech dětí. Chceme
podpořit rozvoj všech žáků a orientovat se zejména na
podporu skupin dětí výrazněji ohrožených školním
neúspěchem. V kontextu naší školy se jedná především o
žáky cizince a žáky pocházející z rodin s nízkým
socioekonomickým statutem.

OPATŘENÍ - 07.03

Navázání systematické spolupráce s META. o. s.

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Kromě již uvedených aktivit chceme v rámci spolupráce s
občanským sdružením META co nejefektivněji podpořit
žáky – cizince, kteří se vzdělávají na naší škole a eliminovat
rizika jejich případného školního neúspěchu.

AKTIVITA – 07.03.01
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Kontaktování organizace META – možnosti podpory
žáků - cizinců

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Výchovný poradce, metodik prevence

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

2. pololetí školního roku 2015/16

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Zpětná vazba o možnostech spolupráce

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN PODPORY INKLUZIVNÍHO VZDÉLÁVÁNÍ
Základní škola u Říčanského lesa
Adresa: Školní 2400/4, Říčany

CÍL 07 - OPATŘENÍ 07.03 - AKTIVITA 07.03.02
CÍL - 07

Zvýšit podporu žáků ohrožených školním
neúspěchem

Charakteristika cíle

Základem inkluzivní školy je snaha o podporu maximálního
naplnění vzdělávacího potenciálu všech dětí. Chceme
podpořit rozvoj všech žáků a orientovat se zejména na
podporu skupin dětí výrazněji ohrožených školním
neúspěchem. V kontextu naší školy se jedná především o
žáky cizince a žáky pocházející z rodin s nízkým
socioekonomickým statutem.

OPATŘENÍ - 07.03

Navázání systematické spolupráce s META. o. s.

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Kromě již uvedených aktivit chceme v rámci spolupráce s
občanským sdružením META co nejefektivněji podpořit
žáky – cizince, kteří se vzdělávají na naší škole a eliminovat
rizika jejich případného školního neúspěchu.

AKTIVITA – 07.03.02
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Vymezení spolupráce

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Výchovní poradci, metodik prevence

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

2. pololetí školního roku 2015/16

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Dohoda o konkrétních oblastech spolupráce, plán
spolupráce

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN PODPORY INKLUZIVNÍHO VZDÉLÁVÁNÍ
Základní škola u Říčanského lesa
Adresa: Školní 2400/4, Říčany

CÍL 07 - OPATŘENÍ 07.03 - AKTIVITA 07.03.03
CÍL - 07

Zvýšit podporu žáků ohrožených školním
neúspěchem

Charakteristika cíle

Základem inkluzivní školy je snaha o podporu maximálního
naplnění vzdělávacího potenciálu všech dětí. Chceme
podpořit rozvoj všech žáků a orientovat se zejména na
podporu skupin dětí výrazněji ohrožených školním
neúspěchem. V kontextu naší školy se jedná především o
žáky cizince a žáky pocházející z rodin s nízkým
socioekonomickým statutem.

OPATŘENÍ - 07.03

Navázání systematické spolupráce s META. o. s.

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Kromě již uvedených aktivit chceme v rámci spolupráce s
občanským sdružením META co nejefektivněji podpořit
žáky – cizince, kteří se vzdělávají na naší škole a eliminovat
rizika jejich případného školního neúspěchu.

AKTIVITA – 07.03.03
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Realizace spolupráce v oblasti podpory žáků cizinců

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Výchovní poradci, metodik prevence

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

V průběhu pololetí šk. roku 2016/2017

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity vyžaduje specifické zdroje či vybavení –
finanční prostředky pro METU

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Výstupy spolupráce, letáky pro žáky a rodiče v rodném
jazyce apod.

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN PODPORY INKLUZIVNÍHO VZDÉLÁVÁNÍ
Základní škola u Říčanského lesa
Adresa: Školní 2400/4, Říčany

CÍL 07 - OPATŘENÍ 07.03 - AKTIVITA 07.03.04
CÍL - 07

Zvýšit podporu žáků ohrožených školním
neúspěchem

Charakteristika cíle

Základem inkluzivní školy je snaha o podporu maximálního
naplnění vzdělávacího potenciálu všech dětí. Chceme
podpořit rozvoj všech žáků a orientovat se zejména na
podporu skupin dětí výrazněji ohrožených školním
neúspěchem. V kontextu naší školy se jedná především o
žáky cizince a žáky pocházející z rodin s nízkým
socioekonomickým statutem.

OPATŘENÍ - 07.03

Navázání systematické spolupráce s META. o. s.

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Kromě již uvedených aktivit chceme v rámci spolupráce s
občanským sdružením META co nejefektivněji podpořit
žáky – cizince, kteří se vzdělávají na naší škole a eliminovat
rizika jejich případného školního neúspěchu.

AKTIVITA – 07.03.04
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Evaluace spolupráce a jejího přínosu

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Výchovní poradci, metodik prevence

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

V průběhu třetího čtvrtletí šk. roku 2016/2017

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Evaluační zpráva

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN PODPORY INKLUZIVNÍHO VZDÉLÁVÁNÍ
Základní škola u Říčanského lesa
Adresa: Školní 2400/4, Říčany

CÍL 07 - OPATŘENÍ 07.04 - AKTIVITA 07.04.01
CÍL - 07

Zvýšit podporu žáků ohrožených školním
neúspěchem

Charakteristika cíle

Základem inkluzivní školy je snaha o podporu maximálního
naplnění vzdělávacího potenciálu všech dětí. Chceme
podpořit rozvoj všech žáků a orientovat se zejména na
podporu skupin dětí výrazněji ohrožených školním
neúspěchem. V kontextu naší školy se jedná především o
žáky cizince a žáky pocházející z rodin s nízkým
socioekonomickým statutem.

OPATŘENÍ - 07.04

Navázání systematické spolupráce s OSPOD

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Výchovní poradci ve spolupráci s metodikem prevence
sociálně patologických jevů zahájí systematickou spolupráci
s místně příslušnými orgány sociálně právní ochrany dětí za
účelem spolupráce a ochrany ohrožených dětí. Chceme se
zaměřit rovněž na efektivní spolupráci v oblasti prevence a
poradenství.

AKTIVITA – 07.04.01
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Kontaktování místně příslušných orgánů SPOD

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Metodik prevence

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

V průběhu prvního pololetí šk. roku 2015/2016

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Zpráva metodika prevence

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
a výstupy aktivity

Vedení školy

Další případné poznámky:

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN PODPORY INKLUZIVNÍHO VZDÉLÁVÁNÍ
Základní škola u Říčanského lesa
Adresa: Školní 2400/4, Říčany

CÍL 07 - OPATŘENÍ 07.04 - AKTIVITA 07.04.02
CÍL - 07

Zvýšit podporu žáků ohrožených školním
neúspěchem

Charakteristika cíle

Základem inkluzivní školy je snaha o podporu maximálního
naplnění vzdělávacího potenciálu všech dětí. Chceme
podpořit rozvoj všech žáků a orientovat se zejména na
podporu skupin dětí výrazněji ohrožených školním
neúspěchem. V kontextu naší školy se jedná především o
žáky cizince a žáky pocházející z rodin s nízkým
socioekonomickým statutem.

OPATŘENÍ - 07.04

Navázání systematické spolupráce s OSPOD

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Výchovní poradci ve spolupráci s metodikem prevence
sociálně patologických jevů zahájí systematickou spolupráci
s místně příslušnými orgány sociálně právní ochrany dětí za
účelem spolupráce a ochrany ohrožených dětí. Chceme se
zaměřit rovněž na efektivní spolupráci v oblasti prevence a
poradenství.

AKTIVITA – 07.04.02
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Realizace spolupráce školy a OSPOD

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Metodik prevence

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

V průběhu celého šk. roku 2015/2016

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Zápisy z jednání a průběhu spolupráce

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
a výstupy aktivity

Vedení školy

Další případné poznámky:

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN PODPORY INKLUZIVNÍHO VZDÉLÁVÁNÍ
Základní škola u Říčanského lesa
Adresa: Školní 2400/4, Říčany

CÍL 07 - OPATŘENÍ 07.04 - AKTIVITA 07.04.03
CÍL - 07

Zvýšit podporu žáků ohrožených školním
neúspěchem

Charakteristika cíle

Základem inkluzivní školy je snaha o podporu maximálního
naplnění vzdělávacího potenciálu všech dětí. Chceme
podpořit rozvoj všech žáků a orientovat se zejména na
podporu skupin dětí výrazněji ohrožených školním
neúspěchem. V kontextu naší školy se jedná především o
žáky cizince a žáky pocházející z rodin s nízkým
socioekonomickým statutem.

OPATŘENÍ - 07.04

Navázání systematické spolupráce s OSPOD

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Výchovní poradci ve spolupráci s metodikem prevence
sociálně patologických jevů zahájí systematickou spolupráci
s místně příslušnými orgány sociálně právní ochrany dětí za
účelem spolupráce a ochrany ohrožených dětí. Chceme se
zaměřit rovněž na efektivní spolupráci v oblasti prevence a
poradenství.

AKTIVITA – 07.04.03
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Evaluace spolupráce

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Metodik prevence

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

V červnu šk. roku 2015/2016

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Evaluační zpráva

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

Nejsou

CÍL 08 - Vytvořit podmínky pro zlepšení jazykových schopností žáků
Charakteristika cíle
Nabytí jazykových kompetencí umožní žákům být úspěšný ve školní práci v příslušném předmětu,
nicméně rozvoj jazykových schopností dovedností dítěte má velký význam nejen z hlediska
hodnocení školních výsledků, ale zejména pro jeho další uplatnění na střední škole a na trhu práce.
Jazykově kompetentní člověk je lépe připraven pro poznávání odlišných kultur a na život v
multikulturní Evropě.

OPATŘENÍ 08.01 - Postupné uvedení metody CLIL do vyučování
Charakteristika opatření
Prostřednictvím realizace metody CLIL v některých předmětech a vyučovacích hodinách bude
rozvíjena slovní zásoba žáků a tím i zlepšovány jejich komunikační dovednosti v cizím jazyce.

OPATŘENÍ 08.02 - Přítomnost rodilých mluvčích ve výuce
Charakteristika opatření
Škola zajistí pravidelnou přítomnost rodilých mluvčích v hodinách cizího jazyka (rodiče žáků –
cizinců, využití kontaktů zákonných zástupců žáků a učitelů školy).

OPATŘENÍ 08.03 - Provozování „English Clubu“
Charakteristika opatření
Uvedené opatření je zacílené na intenzivní podporu rozvoje jazykových kompetencí žáků. Ti se
budou prostřednictvím odpoledních kurzů pořádaných školou cíleně připravovat na složení jedné ze
standardizovaných Cambridge zkoušek.
OPATŘENÍ 08.04 - Realizace jazykových projektů
Charakteristika opatření
Realizace jazykových projektů povede k rozvoji jazykových kompetencí a bude rozvíjet poznání
anglicky mluvících zemí. Chceme cíleně podporovat aktivní využívání cizích jazyků žáky.

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 08.05 - Nabídka nových předmětů – změna ŠVP
Charakteristika opatření
V reakci na aktuální požadavky nabízíme v souvislosti se změnou ŠVP hodinu AJ v od prvního
ročníku a na druhém stupni posilujeme hodinovou dotaci AJ o anglickou konverzaci.

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 PODPORY INKLUZIVNÍHO VZDÉLÁVÁNÍ
Základní škola u Říčanského lesa
Adresa: Školní 2400/4, Říčany

CÍL 08 - OPATŘENÍ 08.01 - AKTIVITA 08.01.01
CÍL - 08

Vytvořit podmínky pro zlepšení jazykových
schopností žáků

Charakteristika cíle

Nabytí jazykových kompetencí umožní žákůmbýt úspěšný
ve školní práci v příslušném předmětu, nicméně rozvoj
jazykových schopností dovedností dítěte má velký význam
nejen z hlediska hodnocení školních výsledků, ale zejména
pro jeho další uplatnění na střední škole a na trhu práce.
Jazykově kompetentní člověk je lépe připraven pro
poznávání odlišných kultur a na život v multikulturní
Evropě.

OPATŘENÍ - 08.01

Postupné uvedení metody CLIL do vyučování

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Prostřednictvím realizace metody CLIL v některých
předmětech a vyučovacích hodinách bude rozvíjena slovní
zásoba žáků a tím i zlepšovány jejich komunikační
dovednosti v cizím jazyce.

AKTIVITA – 08.01.01
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Příprava plánu pro zavedení CLIL metody do výuky

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vedení školy, komise cizích jazyků, zapojení učitelé

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

2. pololetí šk. roku 2015/2016

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Plán zavedení metody CLIL do výuky

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN PODPORY INKLUZIVNÍHO VZDÉLÁVÁNÍ
Základní škola u Říčanského lesa
Adresa: Školní 2400/4, Říčany

CÍL 08 - OPATŘENÍ 08.01 - AKTIVITA 08.01.02
CÍL - 08

Vytvořit podmínky pro zlepšení jazykových
schopností žáků

Charakteristika cíle

Nabytí jazykových kompetencí umožní žákůmbýt úspěšný
ve školní práci v příslušném předmětu, nicméně rozvoj
jazykových schopností dovedností dítěte má velký význam
nejen z hlediska hodnocení školních výsledků, ale zejména
pro jeho další uplatnění na střední škole a na trhu práce.
Jazykově kompetentní člověk je lépe připraven pro
poznávání odlišných kultur a na život v multikulturní
Evropě.

OPATŘENÍ - 08.01

Postupné uvedení metody CLIL do vyučování

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Prostřednictvím realizace metody CLIL v některých
předmětech a vyučovacích hodinách bude rozvíjena slovní
zásoba žáků a tím i zlepšovány jejich komunikační
dovednosti v cizím jazyce.

AKTIVITA – 08.01.02
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Vypracování náplně jednotlivých hodin s využitím
metody CLIL

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Zapojení vyučující

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Každý měsíc

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Měsíční plán realizace CLIL ve výuce

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci Vedení školy, předmětová komise cizích jazyků
a výstupy aktivity
Další případné poznámky:

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN PODPORY INKLUZIVNÍHO VZDÉLÁVÁNÍ
Základní škola u Říčanského lesa
Adresa: Školní 2400/4, Říčany

CÍL 08 - OPATŘENÍ 08.01 - AKTIVITA 08.01.03
CÍL - 08

Vytvořit podmínky pro zlepšení jazykových
schopností žáků

Charakteristika cíle

Nabytí jazykových kompetencí umožní žákůmbýt úspěšný
ve školní práci v příslušném předmětu, nicméně rozvoj
jazykových schopností dovedností dítěte má velký význam
nejen z hlediska hodnocení školních výsledků, ale zejména
pro jeho další uplatnění na střední škole a na trhu práce.
Jazykově kompetentní člověk je lépe připraven pro
poznávání odlišných kultur a na život v multikulturní
Evropě.

OPATŘENÍ - 08.01

Postupné uvedení metody CLIL do vyučování

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Prostřednictvím realizace metody CLIL v některých
předmětech a vyučovacích hodinách bude rozvíjena slovní
zásoba žáků a tím i zlepšovány jejich komunikační
dovednosti v cizím jazyce.

AKTIVITA – 08.01.03
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Realizace metody CLIL

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Zapojení vyučující

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Šk. rok 2016/2017

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Zápisy v TK

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci Vedení školy, předmětová komise cizích jazyků
a výstupy aktivity
Další případné poznámky:

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN PODPORY INKLUZIVNÍHO VZDÉLÁVÁNÍ
Základní škola u Říčanského lesa
Adresa: Školní 2400/4, Říčany

CÍL 08 - OPATŘENÍ 08.02 - AKTIVITA 08.02.01
CÍL - 08

Vytvořit podmínky pro zlepšení jazykových
schopností žáků

Charakteristika cíle

Nabytí jazykových kompetencí umožní žákůmbýt úspěšný
ve školní práci v příslušném předmětu, nicméně rozvoj
jazykových schopností dovedností dítěte má velký význam
nejen z hlediska hodnocení školních výsledků, ale zejména
pro jeho další uplatnění na střední škole a na trhu práce.
Jazykově kompetentní člověk je lépe připraven pro
poznávání odlišných kultur a na život v multikulturní
Evropě.

OPATŘENÍ - 08.02

Přítomnost rodilých mluvčích ve výuce

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Škola zajistí pravidelnou přítomnost rodilých mluvčích v
hodinách cizího jazyka (rodiče žáků – cizinců, využití
kontaktů zákonných zástupců žáků a učitelů školy)

AKTIVITA – 08.02.01
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Vytvoření sítě kontaktů na rodilé mluvčí

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Pedagogové, rodiče

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Průběžně od šk. roku 2015/2016

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Kontaktní seznam

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN PODPORY INKLUZIVNÍHO VZDÉLÁVÁNÍ
Základní škola u Říčanského lesa
Adresa: Školní 2400/4, Říčany

CÍL 08 - OPATŘENÍ 08.02 - AKTIVITA 08.02.02
CÍL - 08

Vytvořit podmínky pro zlepšení jazykových
schopností žáků

Charakteristika cíle

Nabytí jazykových kompetencí umožní žákůmbýt úspěšný
ve školní práci v příslušném předmětu, nicméně rozvoj
jazykových schopností dovedností dítěte má velký význam
nejen z hlediska hodnocení školních výsledků, ale zejména
pro jeho další uplatnění na střední škole a na trhu práce.
Jazykově kompetentní člověk je lépe připraven pro
poznávání odlišných kultur a na život v multikulturní
Evropě.

OPATŘENÍ - 08.02

Přítomnost rodilých mluvčích ve výuce

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Škola zajistí pravidelnou přítomnost rodilých mluvčích v
hodinách cizího jazyka (rodiče žáků – cizinců, využití
kontaktů zákonných zástupců žáků a učitelů školy)

AKTIVITA – 08.02.02
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Zapojení rodilých mluvčích do výuky

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vedení školy

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Průběžně od šk. roku 2015/2016

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Zápisy v TK

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN PODPORY INKLUZIVNÍHO VZDÉLÁVÁNÍ
Základní škola u Říčanského lesa
Adresa: Školní 2400/4, Říčany

CÍL 08 - OPATŘENÍ 08.02 - AKTIVITA 08.02.03
CÍL - 08

Vytvořit podmínky pro zlepšení jazykových
schopností žáků

Charakteristika cíle

Nabytí jazykových kompetencí umožní žákůmbýt úspěšný
ve školní práci v příslušném předmětu, nicméně rozvoj
jazykových schopností dovedností dítěte má velký význam
nejen z hlediska hodnocení školních výsledků, ale zejména
pro jeho další uplatnění na střední škole a na trhu práce.
Jazykově kompetentní člověk je lépe připraven pro
poznávání odlišných kultur a na život v multikulturní
Evropě.

OPATŘENÍ - 08.02

Přítomnost rodilých mluvčích ve výuce

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Škola zajistí pravidelnou přítomnost rodilých mluvčích v
hodinách cizího jazyka (rodiče žáků – cizinců, využití
kontaktů zákonných zástupců žáků a učitelů školy)

AKTIVITA – 08.02.03
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Evaluace využití rodilých mluvčím ve výuce

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vedení školy

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Na konci šk. roku 2015/2016

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Evaluační zpráva

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN PODPORY INKLUZIVNÍHO VZDÉLÁVÁNÍ
Základní škola u Říčanského lesa
Adresa: Školní 2400/4, Říčany

CÍL 08 - OPATŘENÍ 08.03 - AKTIVITA 08.03.01
CÍL - 08

Vytvořit podmínky pro zlepšení jazykových
schopností žáků

Charakteristika cíle

Nabytí jazykových kompetencí umožní žákůmbýt úspěšný
ve školní práci v příslušném předmětu, nicméně rozvoj
jazykových schopností dovedností dítěte má velký význam
nejen z hlediska hodnocení školních výsledků, ale zejména
pro jeho další uplatnění na střední škole a na trhu práce.
Jazykově kompetentní člověk je lépe připraven pro
poznávání odlišných kultur a na život v multikulturní
Evropě.

OPATŘENÍ - 08.03

Provozování „English Clubu“

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Uvedené opatření je zacílené na intenzivní podporu rozvoje
jazykových kompetencí žáků. Ti se budou prostřednictvím
odpoledních kurzů pořádaných školou cíleně připravovat na
složení jedné ze standardiz. Cambridge zkoušek.

AKTIVITA – 08.03.01
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Rozeslání nabídky kurzů zákonným zástupcům žáků 4. –
9. ročníku

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vedoucí předmětové komise CJ

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Září každého školního roku

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Zpětná vazba od rodičů

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN PODPORY INKLUZIVNÍHO VZDÉLÁVÁNÍ
Základní škola u Říčanského lesa
Adresa: Školní 2400/4, Říčany

CÍL 08 - OPATŘENÍ 08.03 - AKTIVITA 08.03.02
CÍL - 08

Vytvořit podmínky pro zlepšení jazykových
schopností žáků

Charakteristika cíle

Nabytí jazykových kompetencí umožní žákůmbýt úspěšný
ve školní práci v příslušném předmětu, nicméně rozvoj
jazykových schopností dovedností dítěte má velký význam
nejen z hlediska hodnocení školních výsledků, ale zejména
pro jeho další uplatnění na střední škole a na trhu práce.
Jazykově kompetentní člověk je lépe připraven pro
poznávání odlišných kultur a na život v multikulturní
Evropě.

OPATŘENÍ - 08.03

Provozování „English Clubu“

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Uvedené opatření je zacílené na intenzivní podporu rozvoje
jazykových kompetencí žáků. Ti se budou prostřednictvím
odpoledních kurzů pořádaných školou cíleně připravovat na
složení jedné ze standardiz. Cambridge zkoušek.

AKTIVITA – 08.03.02
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Realizace rozřazovacího testu do jednotlivých úrovní
kurzů

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Předmětová komise CJ

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Říjen každého školního roku

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Výsledky rozřazovacích testů

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN PODPORY INKLUZIVNÍHO VZDÉLÁVÁNÍ
Základní škola u Říčanského lesa
Adresa: Školní 2400/4, Říčany

CÍL 08 - OPATŘENÍ 08.03 - AKTIVITA 08.03.03
CÍL - 08

Vytvořit podmínky pro zlepšení jazykových
schopností žáků

Charakteristika cíle

Nabytí jazykových kompetencí umožní žákůmbýt úspěšný
ve školní práci v příslušném předmětu, nicméně rozvoj
jazykových schopností dovedností dítěte má velký význam
nejen z hlediska hodnocení školních výsledků, ale zejména
pro jeho další uplatnění na střední škole a na trhu práce.
Jazykově kompetentní člověk je lépe připraven pro
poznávání odlišných kultur a na život v multikulturní
Evropě.

OPATŘENÍ - 08.03

Provozování „English Clubu“

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Uvedené opatření je zacílené na intenzivní podporu rozvoje
jazykových kompetencí žáků. Ti se budou prostřednictvím
odpoledních kurzů pořádaných školou cíleně připravovat na
složení jedné ze standardiz. Cambridge zkoušek.

AKTIVITA – 08.03.03
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Realizace kurzů

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vyučující jednotlivých kurzů

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Říjen - květen každého školního roku

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity vyžaduje zajištění volných učeben a
finanční ohodnocení vyučujících (úplata za kurz)

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Počet žáků, kteří získají jazykový certifikát

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN PODPORY INKLUZIVNÍHO VZDÉLÁVÁNÍ
Základní škola u Říčanského lesa
Adresa: Školní 2400/4, Říčany

CÍL 08 - OPATŘENÍ 08.04 - AKTIVITA 08.04.01
CÍL - 08

Vytvořit podmínky pro zlepšení jazykových
schopností žáků

Charakteristika cíle

Nabytí jazykových kompetencí umožní žákůmbýt úspěšný
ve školní práci v příslušném předmětu, nicméně rozvoj
jazykových schopností dovedností dítěte má velký význam
nejen z hlediska hodnocení školních výsledků, ale zejména
pro jeho další uplatnění na střední škole a na trhu práce.
Jazykově kompetentní člověk je lépe připraven pro
poznávání odlišných kultur a na život v multikulturní
Evropě.

OPATŘENÍ - 08.04

Uskutečnění jazykových projektů

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Realizace jazykových projektů povede k rozvoji jazykových
kompetencí a bude rozvíjet poznání anglicky mluvících
zemí. Chceme cíleně podporovat aktivní využívání cizích
jazyků žáky.

AKTIVITA – 08.04.01
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Naplánování projektů

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vedení školy a předmětová komise CJ

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Přípravný týden v srpnu každého školního roku

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Plán projektů

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN PODPORY INKLUZIVNÍHO VZDÉLÁVÁNÍ
Základní škola u Říčanského lesa
Adresa: Školní 2400/4, Říčany

CÍL 08 - OPATŘENÍ 08.04 - AKTIVITA 08.04.02
CÍL - 08

Vytvořit podmínky pro zlepšení jazykových
schopností žáků

Charakteristika cíle

Nabytí jazykových kompetencí umožní žákůmbýt úspěšný
ve školní práci v příslušném předmětu, nicméně rozvoj
jazykových schopností dovedností dítěte má velký význam
nejen z hlediska hodnocení školních výsledků, ale zejména
pro jeho další uplatnění na střední škole a na trhu práce.
Jazykově kompetentní člověk je lépe připraven pro
poznávání odlišných kultur a na život v multikulturní
Evropě.

OPATŘENÍ - 08.04

Uskutečnění jazykových projektů

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Realizace jazykových projektů povede k rozvoji jazykových
kompetencí a bude rozvíjet poznání anglicky mluvících
zemí. Chceme cíleně podporovat aktivní využívání cizích
jazyků žáky.

AKTIVITA – 08.04.02
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Realizace jazykových projektů

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vedení školy a předmětová komise CJ

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Během šk. roku podle plánu

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity vyžaduje materiální a finanční zdroje
(EDISON – zažádáno o navýšení rozpočtu pro tuto akci)

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Realizované akce, výstupy z projektů

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN PODPORY INKLUZIVNÍHO VZDÉLÁVÁNÍ
Základní škola u Říčanského lesa
Adresa: Školní 2400/4, Říčany

CÍL 08 - OPATŘENÍ 08.04 - AKTIVITA 08.04.03
CÍL - 08

Vytvořit podmínky pro zlepšení jazykových
schopností žáků

Charakteristika cíle

Nabytí jazykových kompetencí umožní žákůmbýt úspěšný
ve školní práci v příslušném předmětu, nicméně rozvoj
jazykových schopností dovedností dítěte má velký význam
nejen z hlediska hodnocení školních výsledků, ale zejména
pro jeho další uplatnění na střední škole a na trhu práce.
Jazykově kompetentní člověk je lépe připraven pro
poznávání odlišných kultur a na život v multikulturní
Evropě.

OPATŘENÍ - 08.04

Uskutečnění jazykových projektů

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Realizace jazykových projektů povede k rozvoji jazykových
kompetencí a bude rozvíjet poznání anglicky mluvících
zemí. Chceme cíleně podporovat aktivní využívání cizích
jazyků žáky.

AKTIVITA – 08.04.03
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Evaluace realizace jazykových projektů

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vedení školy a předmětová komise CJ

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Po realizované akci

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Evaluační protokol, pozitivní zpětná vazba od žáků, učitelů
a zákonných zástupců

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN PODPORY INKLUZIVNÍHO VZDÉLÁVÁNÍ
Základní škola u Říčanského lesa
Adresa: Školní 2400/4, Říčany

CÍL 08 - OPATŘENÍ 08.05 - AKTIVITA 08.05.01
CÍL - 08

Vytvořit podmínky pro zlepšení jazykových
schopností žáků

Charakteristika cíle

Nabytí jazykových kompetencí umožní žákůmbýt úspěšný
ve školní práci v příslušném předmětu, nicméně rozvoj
jazykových schopností dovedností dítěte má velký význam
nejen z hlediska hodnocení školních výsledků, ale zejména
pro jeho další uplatnění na střední škole a na trhu práce.
Jazykově kompetentní člověk je lépe připraven pro
poznávání odlišných kultur a na život v multikulturní
Evropě.

OPATŘENÍ - 08.05

Nabídka nových předmětů – změna ŠVP

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

V reakci na aktuální požadavky nabízíme v souvislosti se
změnou ŠVP hodinu AJ v od prvního ročníku a na druhém
stupni posilujeme hodinovou dotaci AJ o anglickou
konverzaci.

AKTIVITA – 08.05.01
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Nabídka předmětu Anglický jazyk v 1.ročníku a anglické
konverzace od 6. ročníku s posílenou hodinovou dotací o
jednu hodinu týdně

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vedení školy, učitelé cizích jazyků

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Září 2015

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Zakoupení pracovních sešitů – financování ze strany rodičů.
Zajištění výuky v rozvrhu, přidělení úvazku

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Tematický plán výuky, seznam žáků, zaznamenané výstupy
učiva

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

Nejsou

CÍL 09 - Zajistit podmínky pro další vzdělávání učitelů v oblasti inkluze
a zapojování moderních vyučovacích metod a organizačních forem
Charakteristika cíle
Rádi bychom docílili efektivnějšího předávání zkušeností mezi vyučujícími, které se mimo jiné
zaměří na sdílení různých moderních vyučovacích metod a organizačních forem práce, využití IT
technologií ve výuce, kooperativní formy práce, podpora dětí se speciálními vzdělávacími
potřebami ve výuce apod. Cíl byl konstruován na podkladě sdílení příkladů dobré praxe se zástupci
škol zapojených do projektu Cesta k inkluzi.

OPATŘENÍ 09.01 - Předávání zkušeností formou náslechů a vzájemných hospitací
Charakteristika opatření
Vzájemnými hospitacemi dojde k předávání zkušeností, sdílení názorů z průběhu hodin. S využitím
tohoto opatření chceme efektivně podpořit učitele v rozvoji jejich kompetencí a zároveň vytvářet
pozitivní a podpůrné klima v rámci pedagogického sboru.

OPATŘENÍ 09.02 - Zajištění seminářů a přednášek pro učitele v oblasti inkluze
Charakteristika opatření
Účast pedagogických pracovníků na seminářích a přednáškách v oblasti inkluze přinese větší
erudovanost v této oblasti a tím zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu. Budou vytvořeny lepší
podmínky pro vzdělávání všech dětí, včetně dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, dětí
cizinců apod. Vzdělávání by mělo být primárně zaměřeno na oblast didaktickou.

OPATŘENÍ 09.03 - Vypracování plánu DVPP se zaměřením na posilování proinkluzivních
kompetencí
Charakteristika opatření
Prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků chceme posilovat jejich kompetence
pro realizaci inkluzivního vzdělávání v praxi. Plán DVPP zajistí optimální naplnění potřeb každého
pracovníka.

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 PODPORY INKLUZIVNÍHO VZDÉLÁVÁNÍ
Základní škola u Říčanského lesa
Adresa: Školní 2400/4, Říčany

CÍL 09 - OPATŘENÍ 09.01 - AKTIVITA 09.01.01

CÍL - 09

Zajistit podmínky pro další vzdělávání učitelů v
oblasti inkluze a zapojování moderních vyučovacích
metod a organizačních forem

Charakteristika cíle

Rádi bychom docílili efektivnějšího předávání zkušeností
mezi vyučujícími, které se mimo jiné zaměří na sdílení
různých moderních vyučovacích metod a organizačních
forem práce, využití IT technologií ve výuce, kooperativní
formy práce, podpora dětí se speciálními vzdělávacími
potřebami ve výuce apod. Cíl byl konstruován na podkladě
sdílení příkladů dobré praxe se zástupci škol zapojených do
projektu Cesta k inkluzi.

OPATŘENÍ - 09.01

Předávání zkušeností formou náslechů a vzájemných
hospitací

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Vzájemnými hospitacemi dojde k předávání zkušeností,
sdílení názorů z průběhu hodin. S využitím tohoto opatření
chceme efektivně podpořit učitele v rozvoji jejich
kompetencí a zároveň vytvářet pozitivní a podpůrné klima v
rámci pedagogického sboru.

AKTIVITA – 09.01.01
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Nastavení podmínek pro vzájemné hospitace

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vedení školy, všichni učitelé

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Začátek šk. roku 2015/2016

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Stanovené podmínky vzájemných hospitací, seznámení
učitelů s podmínkami

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN PODPORY INKLUZIVNÍHO VZDÉLÁVÁNÍ
Základní škola u Říčanského lesa
Adresa: Školní 2400/4, Říčany

CÍL 09 - OPATŘENÍ 09.01 - AKTIVITA 09.01.02

CÍL - 09

Zajistit podmínky pro další vzdělávání učitelů v
oblasti inkluze a zapojování moderních vyučovacích
metod a organizačních forem

Charakteristika cíle

Rádi bychom docílili efektivnějšího předávání zkušeností
mezi vyučujícími, které se mimo jiné zaměří na sdílení
různých moderních vyučovacích metod a organizačních
forem práce, využití IT technologií ve výuce, kooperativní
formy práce, podpora dětí se speciálními vzdělávacími
potřebami ve výuce apod. Cíl byl konstruován na podkladě
sdílení příkladů dobré praxe se zástupci škol zapojených do
projektu Cesta k inkluzi.

OPATŘENÍ - 09.01

Předávání zkušeností formou náslechů a vzájemných
hospitací

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Vzájemnými hospitacemi dojde k předávání zkušeností,
sdílení názorů z průběhu hodin. S využitím tohoto opatření
chceme efektivně podpořit učitele v rozvoji jejich
kompetencí a zároveň vytvářet pozitivní a podpůrné klima v
rámci pedagogického sboru.

AKTIVITA – 09.01.02
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Vytvoření vzoru hospitačního záznamu

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vedení školy, vedoucí předmětových komisí

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Začátek šk. roku 2015/2016

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Záznamový arch

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
a výstupy aktivity

Vedení školy

Další případné poznámky:

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN PODPORY INKLUZIVNÍHO VZDÉLÁVÁNÍ
Základní škola u Říčanského lesa
Adresa: Školní 2400/4, Říčany

CÍL 09 - OPATŘENÍ 09.01 - AKTIVITA 09.01.03

CÍL - 09

Zajistit podmínky pro další vzdělávání učitelů v
oblasti inkluze a zapojování moderních vyučovacích
metod a organizačních forem

Charakteristika cíle

Rádi bychom docílili efektivnějšího předávání zkušeností
mezi vyučujícími, které se mimo jiné zaměří na sdílení
různých moderních vyučovacích metod a organizačních
forem práce, využití IT technologií ve výuce, kooperativní
formy práce, podpora dětí se speciálními vzdělávacími
potřebami ve výuce apod. Cíl byl konstruován na podkladě
sdílení příkladů dobré praxe se zástupci škol zapojených do
projektu Cesta k inkluzi.

OPATŘENÍ - 09.01

Předávání zkušeností formou náslechů a vzájemných
hospitací

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Vzájemnými hospitacemi dojde k předávání zkušeností,
sdílení názorů z průběhu hodin. S využitím tohoto opatření
chceme efektivně podpořit učitele v rozvoji jejich
kompetencí a zároveň vytvářet pozitivní a podpůrné klima v
rámci pedagogického sboru.

AKTIVITA – 09.01.03
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Sestavení plánu vzájemných hospitací

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Předmětové komise

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Začátek šk. roku 2015/2016

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb
INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení
Každý pedagog má vypracován osobní plán hospitací

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN PODPORY INKLUZIVNÍHO VZDÉLÁVÁNÍ
Základní škola u Říčanského lesa
Adresa: Školní 2400/4, Říčany

CÍL 09 - OPATŘENÍ 09.01 - AKTIVITA 09.01.04

CÍL - 09

Zajistit podmínky pro další vzdělávání učitelů v
oblasti inkluze a zapojování moderních vyučovacích
metod a organizačních forem

Charakteristika cíle

Rádi bychom docílili efektivnějšího předávání zkušeností
mezi vyučujícími, které se mimo jiné zaměří na sdílení
různých moderních vyučovacích metod a organizačních
forem práce, využití IT technologií ve výuce, kooperativní
formy práce, podpora dětí se speciálními vzdělávacími
potřebami ve výuce apod. Cíl byl konstruován na podkladě
sdílení příkladů dobré praxe se zástupci škol zapojených do
projektu Cesta k inkluzi.

OPATŘENÍ - 09.01

Předávání zkušeností formou náslechů a vzájemných
hospitací

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Vzájemnými hospitacemi dojde k předávání zkušeností,
sdílení názorů z průběhu hodin. S využitím tohoto opatření
chceme efektivně podpořit učitele v rozvoji jejich
kompetencí a zároveň vytvářet pozitivní a podpůrné klima v
rámci pedagogického sboru.

AKTIVITA – 09.01.04
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Realizace vzájemných hospitací či náslechů v hodinách

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Všichni učitelé

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

V průběhu školního roku 2015/2016

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Vyplněný hospitační záznam, efektivní zpětná vazba od
hospitujícího kolegy

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN PODPORY INKLUZIVNÍHO VZDÉLÁVÁNÍ
Základní škola u Říčanského lesa
Adresa: Školní 2400/4, Říčany

CÍL 09 - OPATŘENÍ 09.01 - AKTIVITA 09.01.05

CÍL - 09

Zajistit podmínky pro další vzdělávání učitelů v
oblasti inkluze a zapojování moderních vyučovacích
metod a organizačních forem

Charakteristika cíle

Rádi bychom docílili efektivnějšího předávání zkušeností
mezi vyučujícími, které se mimo jiné zaměří na sdílení
různých moderních vyučovacích metod a organizačních
forem práce, využití IT technologií ve výuce, kooperativní
formy práce, podpora dětí se speciálními vzdělávacími
potřebami ve výuce apod. Cíl byl konstruován na podkladě
sdílení příkladů dobré praxe se zástupci škol zapojených do
projektu Cesta k inkluzi.

OPATŘENÍ - 09.01

Předávání zkušeností formou náslechů a vzájemných
hospitací

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Vzájemnými hospitacemi dojde k předávání zkušeností,
sdílení názorů z průběhu hodin. S využitím tohoto opatření
chceme efektivně podpořit učitele v rozvoji jejich
kompetencí a zároveň vytvářet pozitivní a podpůrné klima v
rámci pedagogického sboru.

AKTIVITA – 09.01.05
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Evaluace hospitací a jejich přínosu

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Všichni učitelé, předmětové komise

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Konec 1. a 2. pololetí šk. roku 2015/2016

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Shrnutí přínosu aktivity, zkvalitnění výuky na základě
zpětné vazby od hospitujících kolegů, vyšší podíl moderních
metod a forem práce

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN PODPORY INKLUZIVNÍHO VZDÉLÁVÁNÍ
Základní škola u Říčanského lesa
Adresa: Školní 2400/4, Říčany

CÍL 09 - OPATŘENÍ 09.02 - AKTIVITA 09.02.01

CÍL - 09

Zajistit podmínky pro další vzdělávání učitelů v
oblasti inkluze a zapojování moderních vyučovacích
metod a organizačních forem

Charakteristika cíle

Rádi bychom docílili efektivnějšího předávání zkušeností
mezi vyučujícími, které se mimo jiné zaměří na sdílení
různých moderních vyučovacích metod a organizačních
forem práce, využití IT technologií ve výuce, kooperativní
formy práce, podpora dětí se speciálními vzdělávacími
potřebami ve výuce apod. Cíl byl konstruován na podkladě
sdílení příkladů dobré praxe se zástupci škol zapojených do
projektu Cesta k inkluzi.

OPATŘENÍ - 09.02

Zajištění seminářů a přednášek pro učitele v oblasti
inkluze

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Účast pedagogických pracovníků na seminářích a
přednáškách v oblasti inkluze přinese větší erudovanost v
této oblasti a tím zkvalitnění výchovně vzdělávacího
procesu. Budou vytvořeny lepší…

AKTIVITA – 09.02.01
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Zmapování nabídky seminářů a jejich dostupnosti

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vedení školy

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

1. čtvrtletí šk. roku 2015/2016

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Seznam dostupných nabídek, seznámení učitelů s nabídkami

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
a výstupy aktivity

Vedení školy

Další případné poznámky:

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN PODPORY INKLUZIVNÍHO VZDÉLÁVÁNÍ
Základní škola u Říčanského lesa
Adresa: Školní 2400/4, Říčany

CÍL 09 - OPATŘENÍ 09.02 - AKTIVITA 09.02.02

CÍL - 09

Zajistit podmínky pro další vzdělávání učitelů v
oblasti inkluze a zapojování moderních vyučovacích
metod a organizačních forem

Charakteristika cíle

Rádi bychom docílili efektivnějšího předávání zkušeností
mezi vyučujícími, které se mimo jiné zaměří na sdílení
různých moderních vyučovacích metod a organizačních
forem práce, využití IT technologií ve výuce, kooperativní
formy práce, podpora dětí se speciálními vzdělávacími
potřebami ve výuce apod. Cíl byl konstruován na podkladě
sdílení příkladů dobré praxe se zástupci škol zapojených do
projektu Cesta k inkluzi.

OPATŘENÍ - 09.02

Zajištění seminářů a přednášek pro učitele v oblasti
inkluze

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Účast pedagogických pracovníků na seminářích a
přednáškách v oblasti inkluze přinese větší erudovanost v
této oblasti a tím zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu.
Budou vytvořeny lepší…

AKTIVITA – 09.02.02
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Účast na semináři/přednášce/workshopu na téma
inkluze/podpora dětí se SVP

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vybraní vyučující

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

V průběhu šk. roku 2015/2016

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity vyžaduje finanční zdroje na lektora/účast
vyučujících na semináři/přednášce

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Certifikát, osvědčení o účasti

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
a výstupy aktivity

Vedení školy

Další případné poznámky:

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN PODPORY INKLUZIVNÍHO VZDÉLÁVÁNÍ
Základní škola u Říčanského lesa
Adresa: Školní 2400/4, Říčany

CÍL 09 - OPATŘENÍ 09.02 - AKTIVITA 09.02.03

CÍL - 09

Zajistit podmínky pro další vzdělávání učitelů v
oblasti inkluze a zapojování moderních vyučovacích
metod a organizačních forem

Charakteristika cíle

Rádi bychom docílili efektivnějšího předávání zkušeností
mezi vyučujícími, které se mimo jiné zaměří na sdílení
různých moderních vyučovacích metod a organizačních
forem práce, využití IT technologií ve výuce, kooperativní
formy práce, podpora dětí se speciálními vzdělávacími
potřebami ve výuce apod. Cíl byl konstruován na podkladě
sdílení příkladů dobré praxe se zástupci škol zapojených do
projektu Cesta k inkluzi.

OPATŘENÍ - 09.02

Zajištění seminářů a přednášek pro učitele v oblasti
inkluze

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Účast pedagogických pracovníků na seminářích a
přednáškách v oblasti inkluze přinese větší erudovanost v
této oblasti a tím zkvalitnění výchovně vzdělávacího
procesu. Budou vytvořeny lepší…

AKTIVITA – 09.02.03
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Sdílení poznatků ze semináře/přednášky/workshopu

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Jednotliví vyučující v rámci předmětových komisí či při
jiných vhodných příležitostech

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

V průběhu šk. roku 2015/2016

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Realizace ukázkové hodiny/diskuze/referát zúčastněného
pedagoga pro kolegy, zpětná vazba od kolegů

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN PODPORY INKLUZIVNÍHO VZDÉLÁVÁNÍ
Základní škola u Říčanského lesa
Adresa: Školní 2400/4, Říčany

CÍL 09 - OPATŘENÍ 09.02 - AKTIVITA 09.02.04

CÍL - 09

Zajistit podmínky pro další vzdělávání učitelů v
oblasti inkluze a zapojování moderních vyučovacích
metod a organizačních forem

Charakteristika cíle

Rádi bychom docílili efektivnějšího předávání zkušeností
mezi vyučujícími, které se mimo jiné zaměří na sdílení
různých moderních vyučovacích metod a organizačních
forem práce, využití IT technologií ve výuce, kooperativní
formy práce, podpora dětí se speciálními vzdělávacími
potřebami ve výuce apod. Cíl byl konstruován na podkladě
sdílení příkladů dobré praxe se zástupci škol zapojených do
projektu Cesta k inkluzi.

OPATŘENÍ - 09.02

Zajištění seminářů a přednášek pro učitele v oblasti
inkluze

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Účast pedagogických pracovníků na seminářích a
přednáškách v oblasti inkluze přinese větší erudovanost v
této oblasti a tím zkvalitnění výchovně vzdělávacího
procesu. Budou vytvořeny lepší…

AKTIVITA – 09.02.04
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Zhodnocení přínosuseminářů/přednášek/workshopů

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Všichni vyučující

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Konec 1. a 2. pololetí šk. roku 2015/2016

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Zhodnocení vyučujícími na poradě, zhodnocení využití
poznatků v pedagogické činnosti

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN PODPORY INKLUZIVNÍHO VZDÉLÁVÁNÍ
Základní škola u Říčanského lesa
Adresa: Školní 2400/4, Říčany

CÍL 09 - OPATŘENÍ 09.03 - AKTIVITA 09.03.01

CÍL - 09

Zajistit podmínky pro další vzdělávání učitelů v
oblasti inkluze a zapojování moderních vyučovacích
metod a organizačních forem

Charakteristika cíle

Rádi bychom docílili efektivnějšího předávání zkušeností
mezi vyučujícími, které se mimo jiné zaměří na sdílení
různých moderních vyučovacích metod a organizačních
forem práce, využití IT technologií ve výuce, kooperativní
formy práce, podpora dětí se speciálními vzdělávacími
potřebami ve výuce apod. Cíl byl konstruován na podkladě
sdílení příkladů dobré praxe se zástupci škol zapojených do
projektu Cesta k inkluzi.

OPATŘENÍ - 09.03

Vypracování plánu DVPP se zaměřením na posilování
proinkluzivních kompetencí

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků chceme posilovat jejich kompetence pro
realizaci inkluzivního vzdělávání v praxi. Plán DVPP zajistí
optimální naplnění potřeb každého pracovníka.

AKTIVITA – 09.03.01
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

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

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Všichni vyučující

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

První čtvrtletí ve šk. roce 2015/2016, dále periodicky

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Přehled možností, využití možností

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN PODPORY INKLUZIVNÍHO VZDÉLÁVÁNÍ
Základní škola u Říčanského lesa
Adresa: Školní 2400/4, Říčany

CÍL 09 - OPATŘENÍ 09.03 - AKTIVITA 09.03.02

CÍL - 09

Zajistit podmínky pro další vzdělávání učitelů v
oblasti inkluze a zapojování moderních vyučovacích
metod a organizačních forem

Charakteristika cíle

Rádi bychom docílili efektivnějšího předávání zkušeností
mezi vyučujícími, které se mimo jiné zaměří na sdílení
různých moderních vyučovacích metod a organizačních
forem práce, využití IT technologií ve výuce, kooperativní
formy práce, podpora dětí se speciálními vzdělávacími
potřebami ve výuce apod. Cíl byl konstruován na podkladě
sdílení příkladů dobré praxe se zástupci škol zapojených do
projektu Cesta k inkluzi.

OPATŘENÍ - 09.03

Vypracování plánu DVPP se zaměřením na posilování
proinkluzivních kompetencí

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků chceme posilovat jejich kompetence pro realizaci
inkluzivního vzdělávání v praxi. Plán DVPP zajistí optimální
naplnění potřeb každého pracovníka.

AKTIVITA – 09.03.02
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Zmapování nabídky možností vzdělávání a jejich
dostupnosti ve vztahu k identifikovaným potřebám
vyučujících

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vedení školy, všichni vyučující

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Průběžně ve šk. roce 2015/2016

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Seznam dostupných vzdělávacích příležitostí a individuální
plány DVPP

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
a výstupy aktivity

Vedení školy

Další případné poznámky:

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN PODPORY INKLUZIVNÍHO VZDÉLÁVÁNÍ
Základní škola u Říčanského lesa
Adresa: Školní 2400/4, Říčany

CÍL 09 - OPATŘENÍ 09.03 - AKTIVITA 09.03.03

CÍL - 09

Zajistit podmínky pro další vzdělávání učitelů v
oblasti inkluze a zapojování moderních vyučovacích
metod a organizačních forem

Charakteristika cíle

Rádi bychom docílili efektivnějšího předávání zkušeností
mezi vyučujícími, které se mimo jiné zaměří na sdílení
různých moderních vyučovacích metod a organizačních
forem práce, využití IT technologií ve výuce, kooperativní
formy práce, podpora dětí se speciálními vzdělávacími
potřebami ve výuce apod. Cíl byl konstruován na podkladě
sdílení příkladů dobré praxe se zástupci škol zapojených do
projektu Cesta k inkluzi.

OPATŘENÍ - 09.03

Vypracování plánu DVPP se zaměřením na posilování
proinkluzivních kompetencí

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků chceme posilovat jejich kompetence pro realizaci
inkluzivního vzdělávání v praxi. Plán DVPP zajistí optimální
naplnění potřeb každého pracovníka.

AKTIVITA – 09.03.03
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Semináře, přednášky, workshopy – účast dle potřeb a
přání vyučujících

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Všichni pedagogové

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Průběžně ve šk. roce 2015/2016

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity vyžaduje finanční zdroje a lidské zdroje v
podobě suplování za nepřítomné pedagogy

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Certifikát, osvědčení o účasti

EVALUACE/KONTROLA
Konkretizace osoby kontrolující realizaci
a výstupy aktivity

Vedení školy

Další případné poznámky:

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN PODPORY INKLUZIVNÍHO VZDÉLÁVÁNÍ
Základní škola u Říčanského lesa
Adresa: Školní 2400/4, Říčany

CÍL 09 - OPATŘENÍ 09.03 - AKTIVITA 09.03.04

CÍL - 09

Zajistit podmínky pro další vzdělávání učitelů v
oblasti inkluze a zapojování moderních vyučovacích
metod a organizačních forem

Charakteristika cíle

Rádi bychom docílili efektivnějšího předávání zkušeností
mezi vyučujícími, které se mimo jiné zaměří na sdílení
různých moderních vyučovacích metod a organizačních
forem práce, využití IT technologií ve výuce, kooperativní
formy práce, podpora dětí se speciálními vzdělávacími
potřebami ve výuce apod. Cíl byl konstruován na podkladě
sdílení příkladů dobré praxe se zástupci škol zapojených do
projektu Cesta k inkluzi.

OPATŘENÍ - 09.03

Vypracování plánu DVPP se zaměřením na posilování
proinkluzivních kompetencí

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků chceme posilovat jejich kompetence pro
realizaci inkluzivního vzdělávání v praxi. Plán DVPP zajistí
optimální naplnění potřeb každého pracovníka.

AKTIVITA – 09.03.04
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Evaluace DVPP

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Všichni pedagogové

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Na konci šk. roku 2015/2016

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Zhodnocení pedagogy na poradě,hodnocení využití
poznatků v pedagogické činnosti

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

Nejsou

CÍL 10 - Maximalizovat naplnění vzdělávacího potenciálu všech žáků
Charakteristika cíle
Naším cíle je realizovat sérii opatření a aktivit vedoucích k celkovému zlepšení výsledků všech
žáků a podpoře jejich motivace k učení. Zlepšením výsledků žáků rozšíříme jejich možnost ve
výběru střední školy a zvýšíme jejich konkurenceschopnost na trhu práce. Naším cílem je také
snížit riziko předčasného ukončení vzdělávání. Cíl byl formulován v rámci transferu příkladů dobré
praxe.

OPATŘENÍ 10.01 - Srovnávací testování žáků v rámci školy
Charakteristika opatření
Prostřednictvím srovnávacího testování chceme sledovat aktuální i dlouhodobé výsledky žáků,
zjišťovat případné nedostatky, na něž se následně zaměříme a budeme se snažit o jejich účinnou
eliminaci. Budeme rovněž efektivněji sledovat a včas detekovat žáky ohrožené neúspěchem ve
vzdělávání.

OPATŘENÍ 10.02 - Rozšířit nabídku zájmových kroužků
Charakteristika opatření
Vedení školy společně s pedagogy prodiskutuje možnost rozšíření nabídky kroužků dětem. Naším
cílem je vytvořit co nejrozmanitější strukturu kroužků, s ohledem na zájmy a potřeby dětí. Chceme
nabídnout možnost účelného trávení volného času všem žákům, bez ohledu na jejich
socioekonomickou situaci nebo specifické potřeby. Chceme podporovat zájmy dětí a rovněž ve
volném čase přispívat k rozvoji jejich kompetencí.

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 PODPORY INKLUZIVNÍHO VZDÉLÁVÁNÍ
Základní škola u Říčanského lesa
Adresa: Školní 2400/4, Říčany

CÍL 10 - OPATŘENÍ 10.01 - AKTIVITA 10.01.01
CÍL - 10

Maximalizovat naplnění vzdělávacího potenciálu
všech žáků

Charakteristika cíle

Naším cíle je realizovat sérii opatření a aktivit vedoucích k
celkovému zlepšení výsledků všech žáků a podpoře jejich
motivace k učení. Zlepšením výsledků žáků rozšíříme jejich
možnost ve výběru střední školy a zvýšíme jejich
konkurenceschopnost na trhu práce. Naším cílem je také
snížit riziko předčasného ukončení vzdělávání. Cíl byl
formulován v rámci transferu příkladů dobré praxe.

OPATŘENÍ - 10.01

Srovnávací testování žáků v rámci školy

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Prostřednictvím srovnávacího testování chceme sledovat
aktuální i dlouhodobé výsledky žáků, zjišťovat případné
nedostatky, na něž se následně zaměříme a budeme se snažit
o jejich účinnou…

AKTIVITA – 10.01.01
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Vytvoření systému srovnávacího testování žáků v
jednotlivých paralelních ročnících a srovnávání žáků
současných ve vztahu k výsledkům žáků v předešlých
letech

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vedení školy, jednotliví učitelé

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Třetí čtvrtletí školního roku 2015/16

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Vytvoření přehledu toho, co se bude a v jakém ročníku
testovat a sledovat. Vytvoření časového a organizačního
harmonogramu.

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN PODPORY INKLUZIVNÍHO VZDÉLÁVÁNÍ
Základní škola u Říčanského lesa
Adresa: Školní 2400/4, Říčany

CÍL 10 - OPATŘENÍ 10.01 - AKTIVITA 10.01.02
CÍL - 10

Maximalizovat naplnění vzdělávacího potenciálu
všech žáků

Charakteristika cíle

Naším cíle je realizovat sérii opatření a aktivit vedoucích k
celkovému zlepšení výsledků všech žáků a podpoře jejich
motivace k učení. Zlepšením výsledků žáků rozšíříme jejich
možnost ve výběru střední školy a zvýšíme jejich
konkurenceschopnost na trhu práce. Naším cílem je také
snížit riziko předčasného ukončení vzdělávání. Cíl byl
formulován v rámci transferu příkladů dobré praxe.

OPATŘENÍ - 10.01

Srovnávací testování žáků v rámci školy

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Prostřednictvím srovnávacího testování chceme sledovat
aktuální i dlouhodobé výsledky žáků, zjišťovat případné
nedostatky, na něž se následně zaměříme a budeme se snažit
o jejich účinnou…

AKTIVITA – 10.01.02
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Vypracování jednotlivých testů

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Zástupce ředitele, ročníkoví učitelé, jednotliví učitelé

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Třetí čtvrtletí školního roku 2015/16

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Připravené testy

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN PODPORY INKLUZIVNÍHO VZDÉLÁVÁNÍ
Základní škola u Říčanského lesa
Adresa: Školní 2400/4, Říčany

CÍL 10 - OPATŘENÍ 10.01 - AKTIVITA 10.01.03
CÍL - 10

Maximalizovat naplnění vzdělávacího potenciálu
všech žáků

Charakteristika cíle

Naším cíle je realizovat sérii opatření a aktivit vedoucích k
celkovému zlepšení výsledků všech žáků a podpoře jejich
motivace k učení. Zlepšením výsledků žáků rozšíříme jejich
možnost ve výběru střední školy a zvýšíme jejich
konkurenceschopnost na trhu práce. Naším cílem je také
snížit riziko předčasného ukončení vzdělávání. Cíl byl
formulován v rámci transferu příkladů dobré praxe.

OPATŘENÍ - 10.01

Srovnávací testování žáků v rámci školy

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Prostřednictvím srovnávacího testování chceme sledovat
aktuální i dlouhodobé výsledky žáků, zjišťovat případné
nedostatky, na něž se následně zaměříme a budeme se snažit
o jejich účinnou…

AKTIVITA – 10.01.03
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Realizace testování

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Jednotliví pedagogičtí pracovníci (učitelé), zástupce ředitele
školy

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Čtvrté čtvrtletí školního roku 2015/16

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Učebna ICT – počítačová učebna, kmenové učebny
jednotlivých tříd

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Výsledky testů, grafické zpracování

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN PODPORY INKLUZIVNÍHO VZDÉLÁVÁNÍ
Základní škola u Říčanského lesa
Adresa: Školní 2400/4, Říčany

CÍL 10 - OPATŘENÍ 10.01 - AKTIVITA 10.01.04
CÍL - 10

Maximalizovat naplnění vzdělávacího potenciálu
všech žáků

Charakteristika cíle

Naším cíle je realizovat sérii opatření a aktivit vedoucích k
celkovému zlepšení výsledků všech žáků a podpoře jejich
motivace k učení. Zlepšením výsledků žáků rozšíříme jejich
možnost ve výběru střední školy a zvýšíme jejich
konkurenceschopnost na trhu práce. Naším cílem je také
snížit riziko předčasného ukončení vzdělávání. Cíl byl
formulován v rámci transferu příkladů dobré praxe.

OPATŘENÍ - 10.01

Srovnávací testování žáků v rámci školy

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Prostřednictvím srovnávacího testování chceme sledovat
aktuální i dlouhodobé výsledky žáků, zjišťovat případné
nedostatky, na něž se následně zaměříme a budeme se snažit
o jejich účinnou…

AKTIVITA – 10.01.04
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Vyhodnocení testů a návrh dalšího postupu v návaznosti
na výsledky

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vedení školy, ročníkoví učitelé spolu s ostatními
vyučujícími zhodnotí průběh a výsledky testování na
schůzkách ročníkových učitelů

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Každý rok v období čtvrtého čtvrtletí

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Písemný záznam z porady ročníkových učitelů
Plán dalšího postupu

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN PODPORY INKLUZIVNÍHO VZDÉLÁVÁNÍ
Základní škola u Říčanského lesa
Adresa: Školní 2400/4, Říčany

CÍL 10 - OPATŘENÍ 10.02 - AKTIVITA 10.02.01
CÍL - 10

Maximalizovat naplnění vzdělávacího potenciálu
všech žáků

Charakteristika cíle

Naším cíle je realizovat sérii opatření a aktivit vedoucích k
celkovému zlepšení výsledků všech žáků a podpoře jejich
motivace k učení. Zlepšením výsledků žáků rozšíříme jejich
možnost ve výběru střední školy a zvýšíme jejich
konkurenceschopnost na trhu práce. Naším cílem je také
snížit riziko předčasného ukončení vzdělávání. Cíl byl
formulován v rámci transferu příkladů dobré praxe.

OPATŘENÍ - 10.02

Rozšířit nabídku zájmových kroužků

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Vedení školy společně s pedagogy prodiskutuje možnost
rozšíření nabídky kroužků dětem.
Naším cílem je vytvořit co nejrozmanitější strukturu
kroužků, s ohledem na zájmy a potřeby dětí. Chceme
nabídnout možnost účelného trávení volného času všem
žákům, bez ohledu na jejich socioekonomickou situaci nebo
specifické potřeby. Chceme podporovat zájmy dětí a rovněž
ve volném čase přispívat k rozvoji jejich kompetencí.

AKTIVITA – 10.02.01
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Porada s vyučujícími s cílem sestavení nabídky kroužků
žákům

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vedení školy, ročníkoví učitelé spolu s ostatními
vyučujícími vytvoří nabídkou kroužků pro nadcházející
školní rok 2016/17

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Čtvrtého čtvrtletí školního roku 2016

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Vytvořená nabídka kroužků pro žáky ve vhodném formátu

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN PODPORY INKLUZIVNÍHO VZDÉLÁVÁNÍ
Základní škola u Říčanského lesa
Adresa: Školní 2400/4, Říčany

CÍL 10 - OPATŘENÍ 10.02 - AKTIVITA 10.02.02
CÍL - 10

Maximalizovat naplnění vzdělávacího potenciálu
všech žáků

Charakteristika cíle

Naším cíle je realizovat sérii opatření a aktivit vedoucích k
celkovému zlepšení výsledků všech žáků a podpoře jejich
motivace k učení. Zlepšením výsledků žáků rozšíříme jejich
možnost ve výběru střední školy a zvýšíme jejich
konkurenceschopnost na trhu práce. Naším cílem je také
snížit riziko předčasného ukončení vzdělávání. Cíl byl
formulován v rámci transferu příkladů dobré praxe.

OPATŘENÍ - 10.02

Rozšířit nabídku zájmových kroužků

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Vedení školy společně s pedagogy prodiskutuje možnost
rozšíření nabídky kroužků dětem.
Naším cílem je vytvořit co nejrozmanitější strukturu
kroužků, s ohledem na zájmy a potřeby dětí. Chceme
nabídnout možnost účelného trávení volného času všem
žákům, bez ohledu na jejich socioekonomickou situaci nebo
specifické potřeby. Chceme podporovat zájmy dětí a rovněž
ve volném čase přispívat k rozvoji jejich kompetencí.

AKTIVITA – 10.02.02
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Nabídka kroužků žákům a rodičům

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vedení školy, jednotliví učitelé ve spolupráci s organizací
Kroužky

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Počátek školního roku 2016/17

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Finance pro nákup učiteli žádaných pomůcek pro
vykonávání kroužků

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

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

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN PODPORY INKLUZIVNÍHO VZDÉLÁVÁNÍ
Základní škola u Říčanského lesa
Adresa: Školní 2400/4, Říčany

CÍL 10 - OPATŘENÍ 10.02 - AKTIVITA 10.02.03
CÍL - 10

Maximalizovat naplnění vzdělávacího potenciálu
všech žáků

Charakteristika cíle

Naším cíle je realizovat sérii opatření a aktivit vedoucích k
celkovému zlepšení výsledků všech ţáků a podpoře jejich
motivace k učení. Zlepšením výsledků ţáků rozšíříme jejich
moţnost ve výběru střední školy a zvýšíme jejich
konkurenceschopnost na trhu práce. Naším cílem je také
sníţit riziko předčasného ukončení vzdělávání. Cíl byl
formulován v rámci transferu příkladů dobré praxe.

OPATŘENÍ - 10.02

Rozšířit nabídku zájmových kroužků

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Vedení školy společně s pedagogy prodiskutuje moţnost
rozšíření nabídky krouţků dětem.
Naším cílem je vytvořit co nejrozmanitější strukturu
krouţků, s ohledem na zájmy a potřeby dětí. Chceme
nabídnout moţnost účelného trávení volného času všem
ţákům, bez ohledu na jejich socioekonomickou situaci nebo
specifické potřeby. Chceme podporovat zájmy dětí a rovněţ
ve volném čase přispívat k rozvoji jejich kompetencí.

AKTIVITA – 10.02.03
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Evaluace kroužků ze strany žáků a učitelů

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Ţáci, učitelé

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Kaţdý rok v období kaţdého čtvrtletí

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyţaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Krátké zprávy sepsané učiteli a ţáky o přínosu zájmových
útvarů

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

Nejsou

CÍL 11 - Zvýšit proinkluzivnost školy
Charakteristika cíle
Naším cílem je připravit školu na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a
připravit se lépe na poskytování podpůrných opatření, a to formou vytvoření postupů, odstranění
bariér nebo specifické přípravy učitelů pro danou oblast speciálních vzdělávacích potřeb či naopak,
podpory specifických zájmů a nadání. Cíl byl konstruován v rámci sdílení dobré praxe škol
zapojených do projektu Cesta k inkluzi.

OPATŘENÍ 11.01 - Vytvoření portfolií pro práci s dětmi s daným typem speciálních
vzdělávacích potřeb
Charakteristika opatření
Pro každou možnou skupinu žáků nebo jednotlivce s daným typem speciálních vzdělávacích potřeb
a s potřebou poskytování podpůrných opatření (bez ohledu zda momentálně na škole je) budou
připravena portfolia obsahující důležité prvky podpory a zabezpečení výuky daného dítěte – postup
pro vedení školy, učitele a asistenty.

OPATŘENÍ 11.02 - Zajištění asistentů pedagogů pro práci se žáky s potřebou poskytování
podpůrných opatření
Charakteristika opatření
Pro zajištění možnosti práce s dětmi s postižením či obecně s dětmi se speciálními vzdělávacími
potřebami je nezbytná adekvátní podpora asistenta. Prostřednictvím zajištění asistentů pedagoga
chceme zkvalitnit poskytování podpůrných opatření na škole.

OPATŘENÍ 11.03 - Projektová činnost školy v oblasti inkluze
Charakteristika opatření
Projektovou činnost školy chceme výrazněji zaměřovat na aktivní vyhledávání a předkládání nové
projektů tematicky orientovaných na problematiku inkluzivního vzdělávání. Chceme, aby škola
díky realizaci uvedených projektů posilovala vlastní proinkluzivnost.

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 11.04 - Zajištění školního psychologa nebo speciálního pedagoga a sociálního
pedagoga
Charakteristika opatření
Pro zkvalitnění práce s dětmi z různorodými vzdělávacími potřebami vytvořit alespoň na částečný
úvazek místo školního psychologa nebo speciálního pedagoga, který zefektivní poskytování
potřebných podpůrných opatření ze strany školy.

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

STRATEGICKÝ PLÁN PODPORY INKLUZIVNÍHO VZDÉLÁVÁNÍ
Základní škola u Říčanského lesa
Adresa: Školní 2400/4, Říčany

CÍL 11 - OPATŘENÍ 11.01 - AKTIVITA 11.01.01
CÍL - 11

Zvášit proinkluzivnosti školy

Charakteristika cíle

Naším cílem je připravit školu na vzdělávání žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami a připravit se lépe na
poskytování podpůrných opatření, a to formou vytvoření
postupů, odstranění bariér nebo specifické přípravy učitelů
pro danou oblast speciálních vzdělávacích potřeb či naopak,
podpory specifických zájmů a nadání.

OPATŘENÍ - 11.01

Vytvoření portfolií pro práce s dětmi s daným typem
speciálních vzdělávacích potřeb

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Pro každou možnou skupinu žáků nebo jednotlivce s daným
typem speciálních vzdělávacích potřeb a s potřebou
poskytování podpůrných opatření (bez ohledu zda
momentálně na škole je) budou připravena portfolia
obsahující důležité prvky podpory …

AKTIVITA – 11.01.01
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Specifikace požadavků na portfolia(vytvoření přehledu
možných vzdělávacích potřeb žáků)

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vedení školy, všichni učitelé, výchovný poradce, metodik
prevence

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

V průběhu školního roku 2016/17

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Vytvoření přehledu možných indikací vzdělávacích potřeb u
žáků

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN PODPORY INKLUZIVNÍHO VZDÉLÁVÁNÍ
Základní škola u Říčanského lesa
Adresa: Školní 2400/4, Říčany

CÍL 11 - OPATŘENÍ 11.01 - AKTIVITA 11.01.02
CÍL - 11

Zvášit proinkluzivnosti školy

Charakteristika cíle

Naším cílem je připravit školu na vzdělávání žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami a připravit se lépe na
poskytování podpůrných opatření, a to formou vytvoření
postupů, odstranění bariér nebo specifické přípravy učitelů
pro danou oblast speciálních vzdělávacích potřeb či naopak,
podpory specifických zájmů a nadání.

OPATŘENÍ - 11.01

Vytvoření portfolií pro práce s dětmi s daným typem
speciálních vzdělávacích potřeb

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Pro každou možnou skupinu žáků nebo jednotlivce s daným
typem speciálních vzdělávacích potřeb a s potřebou
poskytování podpůrných opatření (bez ohledu zda
momentálně na škole je) budou připravena portfolia
obsahující důležité prvky podpory …

AKTIVITA – 11.01.02
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Rozpracování jednotlivých oblastí speciálních
vzdělávacích potřeb

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vedení školy, učitelé, výchovný poradce, metodik prevence.
Pro každou oblast bude určen tým 3-4 pedagogů, která se
dané oblasti bude věnovat

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

V průběhu školního roku 2016/17

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Vytvoření týmů pro danou oblast

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN PODPORY INKLUZIVNÍHO VZDÉLÁVÁNÍ
Základní škola u Říčanského lesa
Adresa: Školní 2400/4, Říčany

CÍL 11 - OPATŘENÍ 11.01 - AKTIVITA 11.01.03
CÍL - 11

Zvášit proinkluzivnosti školy

Charakteristika cíle

Naším cílem je připravit školu na vzdělávání žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami a připravit se lépe na
poskytování podpůrných opatření, a to formou vytvoření
postupů, odstranění bariér nebo specifické přípravy učitelů
pro danou oblast speciálních vzdělávacích potřeb či naopak,
podpory specifických zájmů a nadání.

OPATŘENÍ - 11.01

Vytvoření portfolií pro práce s dětmi s daným typem
speciálních vzdělávacích potřeb

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Pro každou možnou skupinu žáků nebo jednotlivce s daným
typem speciálních vzdělávacích potřeb a s potřebou
poskytování podpůrných opatření (bez ohledu zda
momentálně na škole je) budou připravena portfolia
obsahující důležité prvky podpory …

AKTIVITA – 11.01.03
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Vytvoření portfolií

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Team učitelů

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

V průběhu školního roku 2016/17

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Zpracování portfolia

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN PODPORY INKLUZIVNÍHO VZDÉLÁVÁNÍ
Základní škola u Říčanského lesa
Adresa: Školní 2400/4, Říčany

CÍL 11 - OPATŘENÍ 11.02 - AKTIVITA 11.02.01
CÍL - 11

Zvášit proinkluzivnosti školy

Charakteristika cíle

Naším cílem je připravit školu na vzdělávání žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami a připravit se lépe na
poskytování podpůrných opatření, a to formou vytvoření
postupů, odstranění bariér nebo specifické přípravy učitelů
pro danou oblast speciálních vzdělávacích potřeb či naopak,
podpory specifických zájmů a nadání.

OPATŘENÍ - 11.02

Zajištění asistentů pedagogů pro práci se žáky s
potřebou poskytování podpůrných opatření

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Pro zajištění možnosti práce s dětmi s postižením či obecně
s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami je nezbytná
adekvátní podpora asistenta…

AKTIVITA – 11.02.01
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Vytvoření požadavku na základě analýzy potřeb školy

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vedení školy

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

V průběhu školního roku 2016/17

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Sestavení žádosti s odůvodněním potřebnosti pro zřizovatele
a kraj (na základě doporučení z PPP – rodiče přikládají při
zápisu do ZŠ, popř. při žádosti o přijetí žáka)

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN PODPORY INKLUZIVNÍHO VZDÉLÁVÁNÍ
Základní škola u Říčanského lesa
Adresa: Školní 2400/4, Říčany

CÍL 11 - OPATŘENÍ 11.02 - AKTIVITA 11.02.02
CÍL - 11

Zvášit proinkluzivnosti školy

Charakteristika cíle

Naším cílem je připravit školu na vzdělávání žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami a připravit se lépe na
poskytování podpůrných opatření, a to formou vytvoření
postupů, odstranění bariér nebo specifické přípravy učitelů
pro danou oblast speciálních vzdělávacích potřeb či naopak,
podpory specifických zájmů a nadání.

OPATŘENÍ - 11.02

Zajištění asistentů pedagogů pro práci se žáky s
potřebou poskytování podpůrných opatření

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Pro zajištění možnosti práce s dětmi s postižením či obecně
s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami je nezbytná
adekvátní podpora asistenta…

AKTIVITA – 11.02.02
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Zajištění financí pro působení asistentů ve škole

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vedení školy

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

V průběhu školního roku 2016/17

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Platy pro požadované asistenty – žádost o podporu
zřizovatele,kraje, vyhledávání možných projektů pro
financování asistentů

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Zajištěné finanční prostředky

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN PODPORY INKLUZIVNÍHO VZDÉLÁVÁNÍ
Základní škola u Říčanského lesa
Adresa: Školní 2400/4, Říčany

CÍL 11 - OPATŘENÍ 11.02 - AKTIVITA 11.02.03
CÍL - 11

Zvášit proinkluzivnosti školy

Charakteristika cíle

Naším cílem je připravit školu na vzdělávání žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami a připravit se lépe na
poskytování podpůrných opatření, a to formou vytvoření
postupů, odstranění bariér nebo specifické přípravy učitelů
pro danou oblast speciálních vzdělávacích potřeb či naopak,
podpory specifických zájmů a nadání.

OPATŘENÍ - 11.02

Zajištění asistentů pedagogů pro práci se žáky s
potřebou poskytování podpůrných opatření

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Pro zajištění možnosti práce s dětmi s postižením či obecně
s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami je nezbytná
adekvátní podpora asistenta…

AKTIVITA – 11.02.03
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Vytvoření a personální zajištění pracovních pozic
asistentů

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vedení školy

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Na začátku daného školního roku

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Inzeráty na webových stránkách a v UN, popř. na úřadu
práce

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Výběrové řízení na místo asistenta pedagoga

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN PODPORY INKLUZIVNÍHO VZDÉLÁVÁNÍ
Základní škola u Říčanského lesa
Adresa: Školní 2400/4, Říčany

CÍL 11 - OPATŘENÍ 11.02 - AKTIVITA 11.02.04
CÍL - 11

Zvášit proinkluzivnosti školy

Charakteristika cíle

Naším cílem je připravit školu na vzdělávání žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami a připravit se lépe na
poskytování podpůrných opatření, a to formou vytvoření
postupů, odstranění bariér nebo specifické přípravy učitelů
pro danou oblast speciálních vzdělávacích potřeb či naopak,
podpory specifických zájmů a nadání.

OPATŘENÍ - 11.02

Zajištění asistentů pedagogů pro práci se žáky s
potřebou poskytování podpůrných opatření

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Pro zajištění možnosti práce s dětmi s postižením či obecně
s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami je nezbytná
adekvátní podpora asistenta…

AKTIVITA – 11.02.04
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Zajištění DVPP pro asistenty

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vedení školy

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

V průběhu školního roku 2016/17

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Finance potřebné pro DVPP

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Certifikáty o absolvování kurzu

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN PODPORY INKLUZIVNÍHO VZDÉLÁVÁNÍ
Základní škola u Říčanského lesa
Adresa: Školní 2400/4, Říčany

CÍL 11 - OPATŘENÍ 11.03 - AKTIVITA 11.03.01
CÍL - 11

Zvášit proinkluzivnosti školy

Charakteristika cíle

Naším cílem je připravit školu na vzdělávání žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami a připravit se lépe na
poskytování podpůrných opatření, a to formou vytvoření
postupů, odstranění bariér nebo specifické přípravy učitelů
pro danou oblast speciálních vzdělávacích potřeb či naopak,
podpory specifických zájmů a nadání.

OPATŘENÍ - 11.03

Projektová činnost školy v oblasti inkluze

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Projektovou činnost školy chceme výrazněji zaměřovat na
aktivní vyhledávání a předkládání nové projektů tematicky
orientovaných na problematiku …

AKTIVITA – 11.03.01
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Vyhledávání nových výzev pro předkládání
projektových žádostí

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vedení školy

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

V průběhu školního roku 2015/16, 2016/17

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Vyhledávání výzev a příprava projektových žádostí
nevyžaduje žádné specifické zdroje

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Smlouva o spolupráci v projektu

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN PODPORY INKLUZIVNÍHO VZDÉLÁVÁNÍ
Základní škola u Říčanského lesa
Adresa: Školní 2400/4, Říčany

CÍL 11 - OPATŘENÍ 11.03 - AKTIVITA 11.03.02
CÍL - 11

Zvášit proinkluzivnosti školy

Charakteristika cíle

Naším cílem je připravit školu na vzdělávání žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami a připravit se lépe na
poskytování podpůrných opatření, a to formou vytvoření
postupů, odstranění bariér nebo specifické přípravy učitelů
pro danou oblast speciálních vzdělávacích potřeb či naopak,
podpory specifických zájmů a nadání.

OPATŘENÍ - 11.03

Projektová činnost školy v oblasti inkluze

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Projektovou činnost školy chceme výrazněji zaměřovat na
aktivní vyhledávání a předkládání nové projektů tematicky
orientovaných na problematiku …

AKTIVITA – 11.03.02
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Spoluúčast školy ve vhodných projektech orientovaných
na problematiku inkluze

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vedení školy

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

V průběhu školního roku 2015/16, 2016/17

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Dle zaměření projektu

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Smlouva o spolupráci v projektu

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN PODPORY INKLUZIVNÍHO VZDÉLÁVÁNÍ
Základní škola u Říčanského lesa
Adresa: Školní 2400/4, Říčany

CÍL 11 - OPATŘENÍ 11.03 - AKTIVITA 11.03.03
CÍL - 11

Zvášit proinkluzivnosti školy

Charakteristika cíle

Naším cílem je připravit školu na vzdělávání žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami a připravit se lépe na
poskytování podpůrných opatření, a to formou vytvoření
postupů, odstranění bariér nebo specifické přípravy učitelů
pro danou oblast speciálních vzdělávacích potřeb či naopak,
podpory specifických zájmů a nadání.

OPATŘENÍ - 11.03

Projektová činnost školy v oblasti inkluze

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Projektovou činnost školy chceme výrazněji zaměřovat na
aktivní vyhledávání a předkládání nové projektů tematicky
orientovaných na problematiku …

AKTIVITA – 11.03.03
Konkretizace
realizované aktivity pro naplnění
stanovených opatření

Zhodnocení projektové činnosti školy

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vedení školy, rada školy, učitelé, zřizovatelé

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

V průběhu školního roku 2015/16, 2016/17

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Výstupy projektu, dotazníkové šetření, závěrečné zprávy

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN PODPORY INKLUZIVNÍHO VZDÉLÁVÁNÍ
Základní škola u Říčanského lesa
Adresa: Školní 2400/4, Říčany

CÍL 11 - OPATŘENÍ 11.04 - AKTIVITA 11.04.01
CÍL - 11

Zvášit proinkluzivnosti školy

Charakteristika cíle

Naším cílem je připravit školu na vzdělávání žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami a připravit se lépe na
poskytování podpůrných opatření, a to formou vytvoření
postupů, odstranění bariér nebo specifické přípravy učitelů
pro danou oblast speciálních vzdělávacích potřeb či naopak,
podpory specifických zájmů a nadání.

OPATŘENÍ - 11.04

Zajištění školního psychologa nebo speciálního pedagoga
a sociálního pedagoga

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Pro zkvalitnění práce s dětmi z různorodými vzdělávacími
potřebami vytvořit alespoň na částečný úvazek místo
školního psychologa nebo speciálního pedagoga, který
zefektivní poskytování potřebných podpůrných opatření ze
strany školy.

AKTIVITA – 11.04.01
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Vytvoření požadavku na základě analýzy potřeb školy

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vedení školy

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

V průběhu školního roku 2015/16

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb
INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Hledání vhodného projektu pro možné zajištění financování
školního psychologa, speciálního pedagoga, ev. sociálního
pedagoga
Sestavení žádosti s odůvodněním potřebnosti pro zřizovatele
a kraj

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN PODPORY INKLUZIVNÍHO VZDÉLÁVÁNÍ
Základní škola u Říčanského lesa
Adresa: Školní 2400/4, Říčany

CÍL 11 - OPATŘENÍ 11.04 - AKTIVITA 11.04.02
CÍL - 11

Zvášit proinkluzivnosti školy

Charakteristika cíle

Naším cílem je připravit školu na vzdělávání žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami a připravit se lépe na
poskytování podpůrných opatření, a to formou vytvoření
postupů, odstranění bariér nebo specifické přípravy učitelů
pro danou oblast speciálních vzdělávacích potřeb či naopak,
podpory specifických zájmů a nadání.

OPATŘENÍ - 11.04

Zajištění školního psychologa nebo speciálního pedagoga
a sociálního pedagoga

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Pro zkvalitnění práce s dětmi z různorodými vzdělávacími
potřebami vytvořit alespoň na částečný úvazek místo
školního psychologa nebo speciálního pedagoga, který
zefektivní poskytování potřebných podpůrných opatření ze
strany školy.

AKTIVITA – 11.04.02
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Zajištění financí pro realizaci místa školního psychologa
nebo speciálního pedagoga a sociálního pedagoga

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vedení školy

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

V průběhu školního roku 2015/16

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Výpočet požadovaných finančních prostředků pro vytvoření
místa školního psychologa nebo speciálního pedagoga a
předložení na zřizovatele, kraj nebo v rámci projektu

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Zajištěné finanční prostředky

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN PODPORY INKLUZIVNÍHO VZDÉLÁVÁNÍ
Základní škola u Říčanského lesa
Adresa: Školní 2400/4, Říčany

CÍL 11 - OPATŘENÍ 11.04 - AKTIVITA 11.04.03
CÍL - 11

Zvášit proinkluzivnosti školy

Charakteristika cíle

Naším cílem je připravit školu na vzdělávání žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami a připravit se lépe na
poskytování podpůrných opatření, a to formou vytvoření
postupů, odstranění bariér nebo specifické přípravy učitelů
pro danou oblast speciálních vzdělávacích potřeb či naopak,
podpory specifických zájmů a nadání.

OPATŘENÍ - 11.04

Zajištění školního psychologa nebo speciálního pedagoga
a sociálního pedagoga

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Pro zkvalitnění práce s dětmi z různorodými vzdělávacími
potřebami vytvořit alespoň na částečný úvazek místo
školního psychologa nebo speciálního pedagoga, který
zefektivní poskytování potřebných podpůrných opatření ze
strany školy.

AKTIVITA – 11.04.03
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Vytvoření a personální zajištění pracovní pozice školního
psychologa nebo speciálního pedagoga a sociálního
pedagoga

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vedení školy

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Na začátku školního roku 2016/17

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Inzeráty na webových stránkách a v UN, popř. Na úřadu
práce

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Výběrové řízení

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

Nejsou

STRATEGICKÝ PLÁN PODPORY INKLUZIVNÍHO VZDÉLÁVÁNÍ
Základní škola u Říčanského lesa
Adresa: Školní 2400/4, Říčany

CÍL 11 - OPATŘENÍ 11.04 - AKTIVITA 11.04.04
CÍL - 11

Posílit proinkluzivnosti školy

Charakteristika cíle

Připravit školu na vzdělávání různorodých žáků z hlediska
zdravotního postižení a znevýhodnění formou vytvoření
postupů, odstranění bariér nebo specifické přípravy učitelů
pro danou oblast postižení (viz. Cíl 1)

OPATŘENÍ - 11.04

Zajištění školního psychologa nebo speciálního pedagoga
a sociálního pedagoga

Popis/Charakteristika opatření a jeho
očekávaných dopadů

Pro zkvalitnění práce s dětmi z různorodými vzdělávacími
potřebami vytvořit alespoň na částečný úvazek místo
školního psychologa nebo speciálního pedagoga, který
zefektivní snahy školy.

AKTIVITA – 11.04.04
Konkretizace realizované aktivity pro
naplnění stanovených opatření

Zhodnocení práce a přínosu výše uvedených specialistů

REALIZÁTOR/REALIZÁTOŘI
Konkretizace aktéra podílejícího se na
realizaci aktivity

Vedení školy

ČASOVÝ HORIZONT
Konkretizace času realizace

Na konci školního roku 2016/17

NÁKLADY, VYBAVENÍ, ZDROJE
Konkretizace potřeb

Realizace aktivity nevyžaduje specifické zdroje či vybavení

INDIKÁTOR PLNĚNÍ/VÝSTUP

Zhodnocení ve výroční zprávě školy

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

Nejsou

