MAP v ORP ŘÍČANY

Místní Akční Plány rozvoje vzdělávání

Pracovní skupiny MAP v ORP Říčany
Opatření: Investice do rozvoje kapacit škol
31. 3. 2016

Program


Prezentace výsledků dotazníkového šetření MŠMT (především
v oblasti investic)



Možnost rozšířeného dotazování – dotazníky ORP Říčany



SWOT analýza k oblasti investic



Identifikace a aktualizace záměrů jednotlivých zřizovatelů a
škol + argumentace



Aktuální informace: pozvánky na akce, dotační možnosti



Diskuze

Dotazníkové šetření MŠMT


Hlavními cíli dotazníkového šetření:



Kontinuální podklady pro obsahové nastavení podpory v období 2014–2020 podle
aktuálních potřeb škol v předem daných a schválených oblastech podpory
z evropských zdrojů.



Získání evaluačního indikátoru počtu organizací, ve kterých se zvýšila kvalita
výchovy a vzdělávání a proinkluzivnost.



Termín realizace sběru dat:



Od 24. 11. 2015 do 7. 12. 2015 (offline přípravná fáze sběru dat ve školách)



Od 7. 12. 2015 do 8. 1. 2016/ resp. 1. 2. 2016 (online sběr dat)



V návaznosti na celková zjištění z dotazníkového šetření budou do poloviny dubna
2016 distribuovány výstupy také školám. Výstupy budou obsahovat vyplněný dotazník s
doporučením čerpání z tzv. šablon z OP VVV. Na straně OP VVV budou data ze šetření
použita pro metodickou přípravu nových výzev a jako vstupní, později průběžný a
závěrečný evaluační indikátor za ČR.

Data z ORP


Plán výstavby MŠ

2016 - 2018

2019 -2020



MŠ a ZŠ NEMO

MŠ Čtyřlístek



MŠ Kunice

MŠ Kunice



MŠ Nupaky

MŠ Nupaky



MŠ Zvánovice

MŠ Zvánovice



MŠ Ratolest

ZŠ a MŠ Mozaika



MŠ a ZŠ Sofie



MŠ a ZŠ Mozaika



MŠ Minisvět U Krtečka

Data z ORP
Plán výstaby ZŠ
2016 – 2018

2019 - 2020



Základní a Praktická škola, Kostelec n. Č. l.

Kostelec n. Č. l.



ZŠ Kostelec n. Č. l.

ZŠ Senohraby



ZŠ Strančice

ZŠ Strančice



ZŠ Mnichovice

ZŠ Mukařov



ZŠ Říčany, Masarykovo nám.

ZŠ Říčany, Masarykovo nám.



ZŠ Kamenice

ZŠ Navis



ZŠ Navis

MŠ a ZŠ Mozaika



MŠ a ZŠ Sofie

MŠ a ZŠ NEMO



MŠ a ZŠ Mozaika

ZŠ Kunice



MŠ a ZŠ NEMO



ZŠ Světice



ZŠ Kunice

Stav kapacity podle rejstříku MŠMT
MŠ s volnými místy (šk. r. 2015/2016)


MŠ Mnichovice (147/119)



MŠ Čtyřlístek (167/127)



MŠ Stříbrná Skalice (75/69)



MŠ Svojetice (96/62)



Celkový počet volných míst: 112

ZŠ s volnými místy (šk. r. 2015/2016)


ZŠ Čestlice (200/110)

ZŠ Kamenice (630/583)



ZŠ Kostelec n. Č. l. (800/751)

ZŠ Kostelec u Křížků (155/137)



ZŠ Mnichovice (580/530)

ZŠ Mukařov (490/461)



ZŠ Říčany, Bezručova 94 (750/728)

ZŠ Říčany, Masarykovo nám. (600/557)



ZŠ U Říčanského lesa (630/567)

ZŠ Nerudova, Říčany (74/49)



ZŠ Stříbrná Skalice (180/120)

ZŠ Světice (126/71)



ZŠ Tehov (100/70)

ZŠ Velké Popovice (465/424)



ZUŠ Říčany (518/490 – šk. r. 2014/2015)



ZUŠ Velké Popovice (400/350 – šk. r. 2014/2015)



Celkový počet volných míst: 748

Dotazníkové šetření doplňkové


Srovnání výsledků s ORP Brandýs nad Labem

SWOT ANALÝZA
– investice

MAP opatření/ témata:


Prioritní povinná:
1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita
2. Čtenářská a mategramotnost v základním vzdělávání
3. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem



Doporučená témata:
4. Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků
5. Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání
6. Kariérové poradenství v základních školách



Průřezová a volitelná témata:
7. Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků
8. Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka
9. Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků
10. Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků
11. Investice do rozvoje kapacit základních škol
12. Aktivity související se vzdělávání mimo OP VVV, IROP a OP PPR



NAVRHUJEME ROZPRACOVAT VŠECHNA – DETAILNĚ JEN PRIORITNÍ

PRACOVNÍ SKUPINY
Složení skupin dle oboru. Každá má předsedu + 2 zástupce v Řídícím výboru
Ti jsou aktivními členy, připravují a sumarizují návrhy skupiny, připravují podklady, prezentují
záměry a potřeby oborové skupiny na Řídícím výboru
1.

Starostové a zřizovatelé

2.

Základní školy

3.

Mateřské školy

4.

Neformální vzdělávání

5.

Odborníci inkluze

Setkání budou do června 4 – dle problémových oblastí, všechny skupiny najednou:
1.

Investice do rozvoje kapacit mateřských i základních škol

2.

Rozvoj kompetencí dětí a žáků (polytechnika, digitální, jazykové, soc. a občanské, kulturní)

3.

Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků se specifickými potřebami

4.

Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků a Kariérové poradenství v základních školách

Aktuální akce


12.4. 2016 PRO VŠECHNY SKUPINY
Konference „Demografický vývoj v okolí Prahy, kapacita ZŠ a MŠ a
nedostatek pedagogů“

-

12. 4. 2016 od 10.00 do 15.00 hodin, Magistrát hl. města Prahy, poslankyně V. Kovářová



Cílem konference je nejen vzbudit diskuzi na téma enormně se zvyšujících počtů školou
povinných dětí, ale především společně hledat možná řešení nedostatečných kapacit v oblasti
školství v prstenci kolem Prahy, a to nejen po stránce prostorových kapacit školských zařízení
(kapacita škol/ročníková), ale také z pohledu personálního zajištění.
Konference bude rozdělena do dvou bloků:
„Kapacity škol“ „Nedostatek pedagogů“



V každém bloku proběhne moderovaná panelová diskuse za účasti zástupců zřizovatelů a
ředitelů škol, odborníků z akademické obce i neziskového sektoru a příslušných ministerstev,
Krajského úřadu Středočeského kraje a zákonodárného sboru.



Chtěli bychom Vám tímto dát možnost nejen vyslechnout analýzy a názory, ale také vznést
k řečníkům dotazy a připomínky nebo reagovat na problémy.

Dotační možnosti – otevřené výzvy


VÝZVA Č. 14 INFRASTRUKTURA PRO PŘEDŠKOLNÍ
VZDĚLÁVÁNÍ



Číslo výzvy: 14. IROP



Lze v rámci IROP modernizovat nevyhovující prostory škol?



V projektech předškolního vzdělávání se musí díky podpoře zvýšit kapacita zařízení a v
případě navýšení kapacity MŠ minimálně o 16 dětí je možné financovat modernizaci
dalších prostor MŠ.

V projektech základních, středních a vyšších odborných školy není možné z IROP hradit
stavební úpravy za účelem modernizace nevyhovujících prostor. Projekty se musí týkat
stavebních úprav a pořízení vybavení pro výuku klíčových kompetencí (komunikaci v cizích
jazycích, práci s digitálními technologiemi, přírodovědné, technické a řemeslné obory),
stavebních úprav za účelem budování bezbariérovosti anebo rozšiřování kapacit ve
správních obvodech ORP se sociálně vyloučenou lokalitou.



Děkujeme za pozornost
Mgr. Ludmila Třeštíková
Bc. Monika Žilková
Ludmila.trestikova@ricany.cz
+420 727 920 480, 323 618 122
kancelář budova C Olivova ul. 1800/2 Městský úřad v Říčanech

