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duben 2021

PODPORA ŠKOL
Všem školám na Kutnohorsku nadále
nabízíme různé formy podpory – jak
dlouhodobé, tak takové, které reagují
na aktuální problémy a výzvy.

Pomoc s návratem dětí do školy
Postupné navracení dětí do škol je zátěž pro všechny.
Uvědomujeme si, jak důležité je věnovat se péči
o vztahy, emoce, psychickou pohodu dětí i učitelů.
A zároveň řešit mnoho praktických záležitostí
spojených s výukou. Proto každé škole nabízíme
individuální konzultace s odborníkem na některé
z deﬁnovaných témat. V případě zájmu o tento druh
podpory se prosím obraťte na mapovače, kteří
na vaší škole působí.

Well-being pedagogických pracovníků
Na základě zpětné vazby z prvního setkání Regionálního partnerství (viz níže)
jsme se rozhodli podpořit psychickou pohodu pedagogických pracovníků, a to nabídkou
dárku pro potěšení v hodnotě 250 Kč. Osloveni byli všichni učitelé škol na Kutnohorsku a mohli si vybrat z několika možností. Nyní s podobnou nabídkou oslovujeme
i ostatní pedagogické pracovníky – asistenty pedagoga, speciální pedagogy, školní
psychology, výchovné poradce a metodiky prevence. Výběrový formulář obdrží ředitelé
škol od mapovačů s prosbou o předání svým týmům.

DÁRKOVÝ POUKAZ
v hodnotě 250 Kč na nákup v knihkupectví Kosmas
(Komenského nám. 683, Kutná Hora)

platný do 31. května 2021
váš kód:

Poradna ČOSIV
Pokud máte otázky ke společnému vzdělávání
a vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími
potřebami a související legislativou, můžete se
obrátit na našeho odborného partnera:
Českou odbornou společnost pro inkluzivní
vzdělávání. V případě zájmu o konzultaci pište
na adresu info@cosiv.cz.

Tvorba rozvojových plánů
Pokračujeme ve zjišťování potřeb jednotlivých škol.
Přibližně u poloviny z nich jsme již ve fázi tvorby
tzv. „rozvojového plánu“ – deﬁnice toho, na čem
chce škola do budoucna pracovat a jak konkrétně
ji v tom Eduzměna metodicky či ﬁnančně podpoří.
Některé školy už mají plán hotový a podporu
aktivně čerpají. Jedná se např. o přispění na systematické rozvíjení výukových programů, odborné
kurzy a metodickou podporu pro pedagogy či
o zprostředkování IT podpory pro účely zefektivňování komunikace s žáky a rodiči.

REGIONÁLNÍ PARTNERSTVÍ
Ve středu 24. února proběhlo první setkání
Regionálního partnerství - uskupení zástupců škol,
rodičů, žáků, samosprávy a dalších organizací
z Kutnohorska, kterým záleží na rozvoji kvality místního
vzdělávání. Na online setkání, kterého se zúčastnilo
přibližně 70 lidí z regionu, se diskutovalo o praxi
online výuky, důležitosti otevřené komunikace
při budování vztahu mezi školou a rodiči či o možnostech
dalšího využití ﬁnančních prostředků z Fondu
pro Kutnohorsko, který vznikl v reakci na komplikace
spojené s pandemií. Na základě získaných podnětů
podnikáme konkrétní kroky, které mají v současné
situaci školám pomoci - pro účely komunikace s rodiči
nabízíme profesionální facilitaci, dokončujeme
souhrnnou zprávu z mapování potřeb, abychom
ji mohli následně sdílet se zřizovateli a dalšími partnery,
pedagogickým pracovníkům jsme nabídli zmíněný
dárek s cílem podpoření jejich psychické pohody,
pokračujeme v podpoře konektivity rodin ve spolupráci
se společností Česko.Digital. Další setkání Regionálního
partnerství plánujeme na čtvrtek 13. května.

HLEDÁME MANAŽERA
SDÍLENÝCH SLUŽEB
VE VZDĚLÁVÁNÍ
Do vznikajícího Centra regionální podpory vzdělávání
(CRP) v ORP Kutná Hora hledáme schopného manažera
pro zajištění provozní podpory školám na Kutnohorsku.
Cílem CRP bude mimo jiné poskytování služeb z oblasti
nepedagogických agend (administrativa, IT služby,
právní záležitosti apod.), které v současnosti jednotlivé
školy zajišťují samostatně, tak, aby ředitelé a pedagogičtí
pracovníci mohli většinu svých kapacit věnovat
pedagogické činnosti. Přesný popis pozice a bližší
informace o výběrovém řízení najdete zde.

PLÁNOVANÉ AKTIVITY
EDUZMĚNY
A MAP KUTNOHORSKO
V následujících týdnech plánujeme celou řadu aktivit, na něž
bychom vás a váš pedagogický sbor či rodičovskou veřejnost rádi pozvali.

Úterý 20. dubna
14,00 - 16,00

SEMINÁŘ
“Pozitivní podpora
chování PBIS a její
zavádění do praxe
ve školách i v jednotlivých třídách”

Tematický seminář pro pracovníky
školních poradenských pracovišť
a zájemce z řad pedagogů a asistentů
pedagoga na téma celosvětově prověřeného rámce PBIS, jehož cílem je
předcházet problémovému chování žáků
a nastavovat ve školách bezpečné
a srozumitelné prostředí.
Více informací zde.
Zájemci se mohou přihlásit zde.

Středa 21. dubna
13,00 - 14,30

SDÍLENÍ
ŘEDITELŮ

Tradiční online setkání vedení MŠ
z Kutnohorska

Pondělí 26. dubna
17,00 - 18,30

SEMINÁŘ
“Jak mohu zlepšovat
podmínky pro učení
svých dětí?”

Poslední z cyklu seminářů
“Rodiče, děti a podpora v učení”
povedou Jana Stejskalová (mentorka
a lektorka působící v JOB - spolku
pro inovace) a Hana Žežulová (aktivní
učitelka, mentorka a lektorka zaměřená
na metody aktivního učení).
Více informací zde.
Zájemci se mohou přihlásit zde.

Úterý 27. dubna
17,00 - 18,30

SEMINÁŘ
“Centrální správa
zařízení pomocí
Google Workspace”

Seminář k práci s nástrojem Google
Workspace, jehož pomocí lze centrálně
spravovat tablety, mobilní telefony
a další techniku vlastněnou školou.
Seminář spolupořádá náš odborný
partner Elixír do škol.
Více informací zde.
Zájemci se mohou přihlásit zde.

Čtvrtek 29. dubna
14,00 - 16,00

SEMINÁŘ
KE SLOVNÍMU
HODNOCENÍ
PRO ŘEDITELE

Další z cyklu seminářů „Jak ve škole
nastartovat změnu v oblasti slovního
hodnocení” povedou Slávek Hora
(aktivní učitel a lektor, dle časopisu
Forbes jeden z 18 inspirativních lidí roku
2018) a Pavlína Loňková (aktivní učitelka
a lektorka čtenářské gramotnosti).

Pátek 7. května
9,00 - 11,00

SDÍLENÍ
ŘEDITELŮ

Tradiční online setkání vedení ZŠ a SŠ
z Kutnohorska

Čtvrtek 13. května
13,00 - 15,00

SETKÁNÍ
REGIONÁLNÍHO
PARTNERSTVÍ

Druhé online setkání zástupců škol,
rodičů, žáků, samosprávy a dalších
organizací s cílem společné práce
na rozvíjení vzdělávání v regionu

Pondělí 7. června
- úterý 8. června

PRACOVNÍ
VÝJEZD
PRO ŘEDITELE

Odložené dvoudenní intenzivní setkání
ředitelů škol z Kutnohorska, jehož cílem
je společné promýšlení a plánování
dalších kroků vedoucích k rozvoji školství
v našem regionu.
Více informací zde.
Zájemci se mohou přihlásit zde.

www.eduzmenaregion.cz

