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NÁVRH NEINVESTIČNÍCH AKTIVIT (NNA)










Veškeré investiční aktivity jsou součástí SR MAP II, a to v podobě
projektových záměrů, které budou každého půl roku aktualizovány
Dnes je cílem projednat a navrhnout neinvestiční aktivity, které povedou
k naplnění priorit uvedených ve SR MAP II
NNA pak obsahuje aktivity škol a školských zařízení (realizované uvnitř
nich), aktivity spolupráce mezi školami a ostatními aktéry ve vzdělávání
Některé z neinvestičních aktivit naleznete již v Akčním plánu na období
04/2019 – 06/2020 – tato informace je uvedena i u příslušné aktivity
v NNA
Aktivity do NNA čerpáme z:
 Akčního plánu na období 04/2019 – 06/2020
 Agregovaných popisů potřeb škol
 Z aktivit uvedených v MAP I

3. EVALUAČNÍ ZPRÁVA








Cílová skupina: vedoucí a členové všech PS
Cíl evaluace: zjistit, zda pracovní skupiny fungují
efektivně nebo je potřeba jejich průběh
přenastavit
Metoda evaluace:
 Dotazníky pro členy PS – proběhlo na přelomu
srpen/září
 Diskuse v rámci PS – proběhne dnes
 Řízený rozhovor vedoucího PS s hlavním
manažerem – proběhlo v srpnu
Vzor dotazníku pro členy PS je přílohou č. 6
dokumentu Seznam a popis evaluací MAP II

EVALUACE PRACOVNÍCH SKUPIN - DISKUSE





Máte návrhy na změnu průběhu jednání dalších PS?
Chcete něco ohledně průběhu jednání vyzdvihnout?
Máte návrhy témat na další jednání?
Napadá Vás nějaká připomínka po přečtení konceptu
3. evaluační zprávy?

PRIORITY A CÍLE DO 1. AKTUALIZACE
STRATEGICKÉHO RÁMCE MAP II






K 1. aktualizaci SR MAP II dojde v listopadu a
prosinci 2019, kdy budou aktualizovány
investiční záměry škol
Priority a cíle zůstávají do 1. aktualizace beze
změny – jejich přehled je pro připomenutí
uveden ve schématech dokumentu Návrh
neinvestičních aktivit
Jejich aktualizace proběhne v rámci 2.
aktualizace SR MAP II (květen – červen 2020)

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ
„Usnadněte si inkluzivní vzdělávání
pomůckami pro děti“
Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání II
ve SO ORP Domažlice a ve SO ORP Horšovský Týn
Vás zve na seminář zaměřený na seznámení s
různými pomůckami určenými dětem se
speciálními vzdělávacími potřebami.
Kdy: čtvrtek 26. září 2019 od 14,00 hod.
Kde: zasedací místnost MAS Český les, Chodské
náměstí 75, Domažlice
Lektor: Mgr. Lenka Pekárová, MŠ Poběžovice

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ
„Sociální sítě a kyberšikana“
Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání II ve SO ORP
Domažlice a ve SO ORP Horšovský Týn Vás zve
na seminář na téma bezpečí na sociálních sítích. Co
všechno jsou sociální sítě, jaké jsou jejich možnosti a
limity? Jak a kdy děti s nimi seznámit a jaká si stanovit
pravidla? Kam se obrátit, když si nevíme rady? Jak
rozeznat kyberšikanu od vtípků a pomluv? Jak s ní
nakládat?
Kdy: středa 9. října 2019 od 9,00 hod.
Kde: zasedací místnost MAS Český les, Chodské
náměstí 75, Domažlice
Lektor: MSc. Kateřina Vickers, ne/digitální výchova

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ
„Profil na jednu stránku“
Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání II ve SO ORP
Domažlice a ve SO ORP Horšovský Týn Vás zve na seminář
týkající se profilu na jednu stránku, který je souhrnem
informací o dítěti či mladém člověku a způsobech podpory.
Pomáhá si ujasnit jeho silné stránky a lze jej využít ve škole
jako jeden z nástrojů pro efektivní začlenění či při tvorbě IVP.
Cílem je naučit se, jaké metody lze použít pro sestavení
profilu, jaké zásady při tvorbě dodržovat a jak jej ve škole
efektivně využívat ve vzdělávání ale i v oblastech výchovy.

Kdy: čtvrtek 24. října 2019 od 14,00 hod.
Kde: zasedací místnost MAS Český les, Chodské náměstí 75,
Domažlice
Lektor: Rela Chábová, Rytmus – od klienta k občanovi, o. p. s.

PŘIPOJTE SE K NÁM NA FACEBOOKU
Od začátku projektu fungují facebookové stránky:

MAP ORP Domažlice, ORP Horšovský Týn II.
Najdete tam:
- Pozvánky na nejbližší akce
- Dokumenty k připomínkování
- Odkazy na zajímavé články z
oblasti vzdělávání

TÉMA K DISKUZI
Možnosti elektronické komunikace mezi žáky, učiteli a
rodiči.

PŘÍŠTÍ SETKÁNÍ
Termín: út 12. 11., st 13. 11. 2019
Místo: kancelář MAS Český les, z. s.,
Chodské náměstí 75, Domažlice
Obsah:
 Strategická část MAP II
 Investiční záměry do
1. aktualizace Strategického
rámce

DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI

