Předávání informací z MAP do KAP
Příjemce MAP
Název MAP

Otevřené zahrady Jičínska z. s.
Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Jičín II

1. Aktivity spolupráce a související investiční záměry
Doporučené opatření (název dle Postupů MAP): Rozvoj kompetencí
dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání
Cíl XY z MAP –
název a stručný
popis cíle

3.2. Podpora a zvyšování rozsahu kooperace a spolupráce
prostřednictvím společných projektů a aktivit napříč subjekty v ORP
Jičín do roku 2023.

Návaznost na cíl/e
nebo aktivity KAP –
uveďte konkrétní
cíl/e nebo aktivitu
z relevantního KAP

Podpora a zvyšování kvality kooperace a spolupráce prostřednictvím
společných projektů a aktivit napříč subjekty zajišťujícími předškolní,
školní, zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání v ORP Jičín.
Sdílení příkladů dobré praxe, společné vzdělávání, poradenské akce
a předávání zkušeností, sdílené mimoškolní aktivity a společné
projekty, podpora nadaných dětí a žáků. Podpora teambuildingu na
školách, podpora vzájemných hospitací, náslechů, mentoringu a
tandemové výuky s cílem podpořit týmovou práci a kooperaci.
3.2. Zvýšit atraktivitu polytechnického a odborného vzdělávání
3.2.1 Podpora spolupráce, partnerství a síťování včetně vzájemné
provazby MŠ – ZŠ – SŠ/VOŠ – VŠ – ZAMĚSTNAVATELÉ v oblasti
polytechnického a odborného vzdělávání

Aktivity spolupráce škol pro spolupráci se SŠ/VOŠ v daném cíli:
Název aktivity
spolupráce škol
pro spolupráci
se SŠ/VOŠ –
konkretizace
tématu
spolupráce
v rámci
doporučeného
opatření
Exkurze do
středních škol
poskytujících
polytechnické
vzdělávání

Stručná charakteristika

Seznam škol,
které mají o
spolupráci se
SŠ/VOŠ zájem
(název a přesná
adresa školy)

Investiční záměr, který má
podpořit aktivity spolupráce
se SŠ/VOŠ (pokud takový u
dané školy je uveden v SR
MAP) – očekávané celkové
náklady na projekt v Kč

Exkurze do
polytechnických dílen,
seznámení s technikou
a výrobou v oblasti
strojírenství, obrábění,
sváření, soustružení,
automatizace a
elektrotechnických
měření apod.

ZŠ a MŠ Libáň,
Školní 11

není plánován
uvedeno jen obecně –
exkurze (SR MAP str. 55)
není plánován
uvedeno jen obecně exkurze (SR MAP str. 65)

ZŠ Slatiny,
Slatiny 17

Aktivity spolupráce mezi více MAP v daném cíli zatím naplánovány nejsou.

Doporučené opatření (název dle Postupů MAP): Kariérové poradenství
v základních školách
Cíl XY z MAP –
název a stručný
popis cíle

Návaznost na cíl/e
nebo aktivity KAP –
uveďte konkrétní
cíl/e nebo aktivitu
z relevantního KAP

3.2. Podpora a zvyšování rozsahu kooperace a spolupráce
prostřednictvím společných projektů a aktivit napříč subjekty v ORP
Jičín do roku 2023.
Podpora a zvyšování kvality kooperace a spolupráce prostřednictvím
společných projektů a aktivit napříč subjekty zajišťujícími předškolní,
školní, zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání v ORP Jičín.
Sdílení příkladů dobré praxe, společné vzdělávání, poradenské akce
a předávání zkušeností, sdílené mimoškolní aktivity a společné
projekty, podpora nadaných dětí a žáků. Podpora teambuildingu na
školách, podpora vzájemných hospitací, náslechů, mentoringu a
tandemové výuky s cílem podpořit týmovou práci a kooperaci.
1.4. Fungující spolupráce škol a ostatních aktérů kariérového
poradenství v regionu
1.4.1. Podpořit spolupráci škol a ostatních aktérů kariérového
poradenství v regionu a zapojit odborníky z praxe do výuky

Aktivity spolupráce škol pro spolupráci se SŠ/VOŠ v daném cíli:
Název aktivity
spolupráce škol pro
spolupráci se
SŠ/VOŠ –
konkretizace tématu
spolupráce v rámci
doporučeného
opatření
Spolupráce se
středními školami
v oblasti kariérového
poradenství na ZŠ

Stručná
charakteristika

Spolupráce
základních a
středních škol
ve formě
exkurzí či besed
s cílem zlepšit
podmínky žáků
pro volbu
vhodného
oboru/navazující
ho studia

Seznam škol, které
mají o spolupráci se
SŠ/VOŠ zájem (název
a přesná adresa
školy)

Investiční záměr, který má
podpořit aktivity
spolupráce se SŠ/VOŠ
(pokud takový u dané
školy je uveden v SR
MAP) – očekávané
celkové náklady na projekt
v Kč
ZŠ a MŠ Libáň,
není plánován,
Školní 11
exkurze (SR MAP str. 55)
ZŠ Lázně Bělohrad,
130 000 + 90 000
Komenského 95
(SR MAP str. 36 + 85)
ZŠ Jičín,
není plánován
Poděbradova 18, Jičín (SR MAP str. 89, 91)
ZŠ a MŠ Vysoké
není plánován
Veselí,
uvedeno jen obecně K. H. Borovského 99
exkurze (SR MAP str. 59)

Aktivity spolupráce mezi více MAP v daném cíli zatím naplánovány nejsou.

K doporučeným tématům MAP Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků a Rozvoj
kompetencí dětí a žáků v environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě – EVVO
zatím žádné aktivity pro spolupráci se středními školami plánovány ve strategickém
rámci MAP ze dne 14. 02. 2018 nejsou.
Projekt MAP II byl zahájen až od 1.12.2018 a žádné nové aktivity zatím naplánovány
nejsou.

2. Seznam investic do infrastruktury – investiční záměry pro
nadstandardní a excelentní vzdělávací prostory zanesené v SR MAP
nebo záměry na vybudování společné/ných kapacit pro vzdělávání
zatím naplánovány nejsou.
Poznámky nad rámec požadované struktury zprávy Předávání informací z MAP
do KAP:
 V rámci činností na projektu MAP II propagujeme a doporučujeme aktivity
vhodné pro MŠ a ZŠ z projektu KAP a I-KAP.
 Spolupráci mezi ZŠ a SŠ uvažujeme formou oborových setkáni, kde by byla
řešena připravenost žáků ZŠ pro studium vybraných předmětů na SŠ.
 Ředitele a učitele středních škol zveme na vzdělávací akce a kulaté stoly
pořádané v rámci realizace projektu MAP II.
Zpracovala: Mgr. Kamila Kabelková, projektová manažerka
Kontakt: map@otevrenezahrady.cz, tel. 602 420 396
Zpracováno dne 28. 03. 2019 dle schváleného znění Strategického rámce MAP pro
ORP Jičín ze dne 14. 02. 2018
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