Aktivity akčního plánu
1. Personální podpora formou 0.1 úvazku studenta-specialisty (speciálního pedagoga, logopeda, psychologa) na půl
roku; pomáhá pedagogům uvádět do praxe doporučení z poraden a přizpůsobit je konkrétní situaci, pracuje s dětmi
a žáky i pedagogy -> ZJIŠTĚNÍ ZÁJMU pro přípravu projektu
2. Podpora logopedie v MŠ a na 1. stupni ZŠ - nákup pomůcek a jejich využití při výuce
3. Vzdělávání vedoucích pracovníků v oblasti administrativních a manažerských dovedností
4. Setkávání pedagogů a ostatních vzdělavatelů na téma podpory inkluze, čtenářské a matematické gramotnosti,
praktických a řemeslných dovedností
5. Spolupráce s knihovnami, kulturním centrem, DDM, muzeem - výjezd třídy za programem, který zajistí jiný
vzdělávací subjekt
6. Konference k podnikavosti, iniciativě a kreativitě - zapojení žáků do tematického projektu a prezentace
žákovských projektů na konferenci 1x ročně
7. Vzdělávání pro tvořivý venkov - Škola venkova Letonice - vzdělávací program výuky dětí a mládeže pro praktický
život na venkově - dvoudenní vzdělávací program pro jednu třídu
8. Podpora zdravého životního stylu formou školních a mimoškolních aktivit a vzdělávání pedagogů - přednáška o
stavbě těla a zdravém pohybu 1x měsíčně, nákup pomůcek pro zdravý pohyb s dětmi v rámci mimoškolní činnosti
9. Vybavení venkovní učebny a zajištění vzdělávacího programu, ke kterému bude učebna využívána (cílem je
podpora využitelnosti stávajících venkovních učeben, ne výstavba nových)
10. Nákup pomůcek pro kroužek polytechniky, vedení polytechnického kroužku jako mimoškolní aktivity
11. Projekt "Poznej svůj region" - pět výjezdů pro jednu třídu do ekologických a přírodovědných výukových center
(škola si zajistí program do určené finanční výše, program bude financován z projektu)
12. Společné zajištění právní ochrany (právní ochrana pod jednou hlavičkou pro všechny zainteresované školy,
financovaná z projektu)
13. Čtenářský klub - výjezdy klubu do knihoven, společné čtení s rodiči, čtení v domově důchodců (budou
financovány nové knihy pro klub)
14. Podpora mezipředmětových přesahů ve sborovně - dvoudenní teambuilding pro sborovnu se zážitkově
vzdělávacím programem
15. Literární a výtvarná soutěž
16. Adaptační kurzy pro žáky šestých tříd

Termín

Náklady

Priorita

2018/2019
2018/2019
2017/2018

cca 6000 Kč /0,1 úvazku
100 000 Kč/jedna škola
10 000 Kč/setkání

3
2
1

2017/2018

4 000 Kč/ jedno setkání

1
124 000 Kč

2018/2019
2017/2018
2018/2019

1
2017-2021 - 4 600 000 Kč

2

2018/2019
2018/2019
2018/2019

2018/2019

3
Celkové náklady pro 1 školu 65 000.
760 000 Kč/škola
doprava 4 000 Kč/výjezd
zajištění programu 100 Kč/osoba
strava 100 Kč/osoba

2018/2019

2
1

1
1

2018/2019
2018/2019
2017/2018
2017/2018

2

85 000 Kč

1

25 000 Kč

2
3
1

15 000 Kč/teambuilding
50 000 Kč/soutěž

