
 

 

Priorita 1  

Kvalitní vzdělávání v souladu s moderními trendy a uplatněním na trhu práce 

Cíl 1.1 Kvalitní infrastruktura pro vzdělávání a volnočasové aktivity 

Popis cíle Podpora výstavby nových kapacit a prostor, rekonstrukcí zařízení, 

pořízení funkčního vybavení za účelem zajištění kvalitní péče o 

děti a žáky. Zlepšení dostupnosti vzdělávacích zařízení a jejich  

konektivity. Podpora vzniku inkluzivních učeben a koutků, 

relaxačních zón, řešení bezbariérovosti vzdělávacích zařízení. 

Součástí cíle je revitalizace venkovních  i vnitřních prostor 

(tělocvičny, školní stravování, hřiště, hrací prvky, osvětlení, 

mobiliář, hygienické zázemí), zvýšení bezpečnosti dětí a žáků a 

výsadba zeleně v okolí budov. 

 

 

Návrh aktivit pro cíl 1.1 do akčního plánu na období 2017-2018. 

 

Název aktivity: 1.Tělocvik na zahradě 

2.Počítače nejen pro hry 

3.Řešení bariérovosti 

4.Rekonstrukce ZŠ Pudlov 

5.Snoezelen místnost 

Charakteristika 

aktivity: 

1.Úpravy hřiště u školy, hrací prvky 

2.Modernizace počítačové učebny, korespondenční soutěž 

v poč.gramotnosti 

3.Schodolez pro školy 

4.Rekonstrukce školy 

5.Místnost určená k pozitivně naladěného prostředí, plnila by 

funkci relaxační, poznávací a interakční 

Realizátor:  

Spolupráce:  

 

 

 

 

 

Priorita 1  

Kvalitní vzdělávání v souladu s moderními trendy a uplatněním na trhu práce 

Cíl 1.2 

Podnětné a motivující prostředí ve vzdělávání se zaměřením na 

rozvoj klíčových kompetencí, (pre)gramotností a uplatnění na 

trhu práce 

Popis cíle Kvalitní a tvůrčí zázemí pro děti a žáky, vznik a modernizace 

odborných učeben a míst setkávání dětí a žáků s ohledem na 

zvýšení úrovně matematické, čtenářské a jazykové 

(pre)gramotnosti, podporu polytechnického vzdělání, podnikavosti, 

kreativity a digitálních dovedností. Pořízení odpovídajícího 

vybavení a pomůcek s cílem více přitáhnout pozornost  dětí a žáků, 



a tím rozvíjet jejich potenciál a dovednosti pro život a uplatnění na 

trhu práce. Podnětným prostředím podpořit také rozmanitost a 

kvalitu zájmových a neformálních aktivit dětí a žáků. Vytvoření 

motivujícího prostředí pro pedagogy a vzdělávání pedagogických 

pracovníků v inovativních přístupech a metodách výuky a pro 

zlepšení systému kariérového poradenství na základních školách. 

Podpora průběžného vzdělávání a rozvoje digitálních kompetencí 

pedagogů. 

 

Návrh aktivit pro cíl 1.2 do akčního plánu na období 2017-2018. 

 

Název aktivity: 1.Grammy 

2.Den s šéfkuchařem 

4.Vzdělávání pedagogických pracovníků v inovativních přístupech 

a metodách výuky 

5.Přednášky pro pedagogy, rodiče 

Charakteristika 

aktivity: 

1.Rozvoj matematické a čtenářské gramotnosti (kluby) 

2.Modernizace odborné učebny – kuchyňky 

4.Přednášky a semináře pro pedagogy PhDr.Václav Mertin, Jan 

Svoboda, PhDr. Marek Herman 

5.Přednášky pro rodiče, pedagogy 

Realizátor:  

Spolupráce:  

 

 

 



 

 

Priorita 2 

Společné vzdělávání a prevence  

Cíl 2.1 Úspěšné zvládnutí inkluze 

Popis cíle Vytvoření podmínek pro zvládnutí společného vzdělávání - „Škola 

pro všechny“. Zajištění vyšších nároků na práci s heterogenní 

skupinou a dětmi a žáky se SVP. Podpora pro navýšení úvazků 

asistentů pedagoga a zlepšení dostupnosti odborných služeb  

(speciální pedagog, psycholog, logoped). Vyhledávání a rozvoj 

talentů, individualizace přístupu k žákům a podpora žáků 

ohrožených školním neúspěchem. Realizace aktivit ke sdílení 

dobré praxe a vzdělávání pedagogů v oblasti inkluze (přednášky, 

mentoring, stáže). 

 

Návrh aktivit pro cíl 2.1 do akčního plánu na období 2017-2018. 

 

Název aktivity: 1.Školní pedagogické centrum 

2.Bohumínský vynálezce 

2.Kreslím, zpívám, modeluji 

4.Zajištění předškolního Montessori vzdělávání 

5.Odborník na inkluzi do každé školy 

Charakteristika 

aktivity: 

1.Odborné učebny ve školách, DVPP pro ped.pracovníky 

2.Vyhledávání talentů v oblasti polytechnického vzdělávání 

2.Výstava a prezentace prací žáků se školním neúspěchem, 

vystoupení 

4.MŠ Montessori 

5.Zřízení (udržení) funkce školního psychologa, speciálního 

pedagoga na školách 

Realizátor:  

Spolupráce:  

 

 

 

 

Priorita 2 

Společné vzdělávání a prevence  

Cíl 2.2 Prevence nejen patologických jevů 

Popis cíle Vytvoření podmínek pro rozvoj preventivních programů v oblasti 

zdravého klimatu dětí, žáků i pedagogů. Posílení finanční 

gramotnosti, zdravého životního stylu a environmentální výchovy 

dětí a žáků. Preventivní programy pro zvládnutí syndromu 

vyhoření pracovníků ve školství. Podpora školních a 

mimoškolních aktivit jako prevence neúspěšného žáka a práce 

s talenty. 



 

Návrh aktivit pro cíl 2.2 do akčního plánu na období 2017-2018. 

 

Název aktivity: 2.Parčík bohumínských škol 

3.Mimoškolní aktivity 

4.Mentoring 

5.Soutěží celé Bohumínsko 

Charakteristika 

aktivity: 

2.Posílení zdravého život.stylu a environmentální výchovy-

společná výsadba parčíku všech škol 

3.Doučovací kroužek v rámci spolupráce škol s nízkoprahovými 

zařízeními na území města 

4. Zvýšení kvality ped.kompetencí, zejména v oblasti praktických 

dovedností 

5.Organizace soutěží v oblasti finanční gramotnosti, zdravého 

životního stylu a environmentální výchovy 

Realizátor:  

Spolupráce:  

 



 

 

Priorita 3 

Sdílení, komunikace, regionální identita. 

Cíl 3.1 Posílení spolupráce mezi aktéry ve vzdělávání 

Popis cíle Vytvoření sítí škol a společných aktivit „Spolupracujeme – nejsme 

konkurenti“. Posílení výměny zkušeností (best practice) a 

spolupráce mezi MŠ-ZŠ-SŠ-VŠ-ŠPZ-NNO a mezi formálním a 

neformálním vzděláváním. Posilování kolegiálních forem podpory 

mezi učiteli (stáže, tandemová výuka) uvnitř školy i mezi školami, 

pravidelné scházení předmětových skupin pedagogů. Větší 

zapojení rodičů do života školy. Spolupráce s firmami a 

technickými centry, která povede k motivaci ke vzdělávání 

v polytechnických a odborných předmětech. 
 

Návrh aktivit pro cíl 3.1 do akčního plánu na období 2017-2018. 

 

Název aktivity: 2.Cesta za novým poznáním – exkurze 

4.Pravidelné scházení předmětových skupin pedagogů 

5.Spolupracujeme, učíme se od sebe – nejsme konkurenti 

Charakteristika 

aktivity: 

2.Scházení předmětových skupin pedagogů včetně exkurzí 

4.Sdílení a výměny zkušeností v oblasti výuky, hodnocení žáků 

5.Náslechy učitelů MŠ a ZŠ uvnitř školy i mezi školami, výměna 

zkušeností 

Realizátor:  

Spolupráce:  

 

 
 

 

 

 

Priorita 3 

Sdílení, komunikace, regionální identita. 

Cíl 3.2 Pozitivní sociální a občanské dovednosti pro život 

Popis cíle Rozvoj znalostí, dovedností a postojů dětí a žáků, které jsou 

potřebné zejména pro osobní naplnění, společenské začlenění a 

aktivní občanství. Posílení vazeb mezi samotnými dětmi a žáky. 

Podpora volnočasových aktivit, zotavovacích pobytů, táborů a 

výletů dostupných pro všechny děti a žáky. Rozvoj společenské 

odpovědnosti a umění žít v multikulturním prostředí. 

 

Návrh aktivit pro cíl 3.2 do akčního plánu na období 2017-2018. 

 

Název aktivity: 2.Školní výměnný den 

2. Den branné všestrannosti 



2.Život není peříčko aneb poradím si sám 

4.Školní letní tábory 

5.Příměstské tábory 

Charakteristika 

aktivity: 

2.Jednodenní výměna tříd, posílení vazeb mezi školami 

2.Různá stanoviště zaměřená na bezpečnost, obranu a ochranu, 

prezentace jednotek integrovaného systému 

2.Vytvoření stanovišť ve cvičné kuchyni, dílně, třídách, zahradě,.. 

(příprava jídelníčku, realizace, tvorba nových výrobků, finanční 

samostatnost) 

4.Organizace cenově dostupnějších táborů pro děti i dospělé 

5. Tábory s různorodou tématikou pro děti z různého 

sociokulturního prostředí 

Realizátor:  

Spolupráce:  

 


