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Vzdělávání
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Předávají si zkušenosti
Dobrá praxe v inkluzivním vzdělávání, půjčování speciálních pomůcek mezi školami, či toulavé autobusy pro mateřinky na Žďársku…
Žďár se hlásí do další řady projektu MAP II, což je Místní akční plán
pro vzdělávání. Plusem tohoto tříletého projektu je možnost dotací
od Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy ČR a cesta k evropským zdrojům.
Společné plánování a sdílení aktivit mezi školami je hlavně o předávání zkušeností a využívání dobré
praxe.
„Udělali jsme si šetření, co kterou školu nejvíce zajímá. Je to tře-

]DþtQiPHY
únoru

Skupinové a individuální kurzy
DQJOLFNpKRDQČPHFNpKRMD]\ND

QiVOHFKRYi
KRGLQD]GDUPD

UR]GtOQp~URYQČNXU]Ĥ ]DþiWHþQtFLPtUQČVWĜHGQČDYHOPLSRNURþLOt 
LQGLYLGXiOQtDVNXSLQRYiYêXNDNXU]\WHFKQLFNpDREFKRGQtDQJOLþWLQ\
SĜtSUDYDQDVWiWQtPDWXULWQt]NRXãNX)&(
VNXSLQRYpNXU]\FHQDNXU]X
DQJOLþWLQDSUR
VHQLRU\

LQGLYLGXiOQtNXU]cena 1 lekce: 300,-

-D]\NRYpDSRþtWDþRYpNXU]\
SURVHQLRU\

NXU]Ä1HERMtP
VHSRþtWDþH³

GĤUD]QDSRPDOpDRSDNXMtFtFYLþHQtSUREUDQpOiWN\
SRþtWDþRYêNXU]Ä1HERMtPVHSRþtWDþHNXU]SURVHQLRU\³NDåGêþWYUWHNRG
11. 01.GR08. 02. VH]QiPHQtVH]iNODGQtREVOXKRX3&
MD]\NRYpNXU]\FHQDNXU]X

1HERMtPVHSRÿtWDÿHFHQDNXU]X

6\VWpP\MDNRVWLVUR+RUQtåĈiUQDG6i]DYRX +27(/),7SDWUR
tel.: 566 620 261

ZZZV\VWHP\MDNRVWLF]

ba inkluzivní vzdělávání, vzdělávání
nadaných žáků, či žáků se zrakovým
postižením,“ vyjmenovává místostarosta Josef Klement, který má školství a také MAP II ve své gesci.
Dobrá praxe škol ve způsobu
vzdělávání těchto žáků se tak šíří i
mezi ostatní „základky“ v regionu.
„Patří sem třeba i sdílení pomůcek. Je
nesmysl, aby každá škola měla široké
spektrum pomůcek pro slabozraké a
jinak hendikepované děti, když mají
např. jen jednoho žáka. Ti žáci se buď
mohou sdružit, nebo si školy mohou
pomůcky mezi sebou půjčovat. Je to
o vytvoření sítě možností,“ vysvětluje Klement. Zajímavostí pro mateřské školy jsou zase toulavé autobusy. Zajišťují vzájemné poznávání
a informovanost mezi školkami o
jejich aktivitách a vybavení.
Do programu MAP město Žďár
vstoupilo již před lety jako „trojková“ obec a svým 5% podílem
zaštiťuje projekt pro celkem 33 škol
a školek v regionu. To městský rozpočet stojí ročně 150 tis. Kč.
Koncem roku 2017 se do pokračujícího MAP 2 přihlásilo již 31 škol
ze Žďárska, což je víc jak povinná
70% dotační povinnost.
MAP sbírá informace z prostředí
škol a školských zařízení, a zároveň
je nutným dokumentem k podávání
žádostí o dotace z evropských fondů.
Za dva roky proběhla mezi pedagogy a vychovateli řada odborných
seminářů a došlo i ke sblížení škol v
rámci regionu.
„S podporou projektu se konal i Den
učitelů ve žďárském divadle. Myslím,
že školství na Žďársku tímto projektem pokročilo o stupínek výš, a je na
dobré úrovni,“ věří Josef Klement.
Na Místní akční plán navazuje i
krajská varianta projektu.
-lko-

Školní vysvědčení zavedla císařovna
Školáci a studenti vědí, že po svátcích to vypukne.
Zkoušení, testy a boj o lepší známky na pololetí.
Ti, kteří doposud brali studium na lehkou váhu,
nyní zažívají zbytečná muka a slibují si, že hned od
února začnou „makat“. Uvidíme, jak dlouho jim dobrá vůle vydrží…
Školní vysvědčení tak může mít víc podob. Pro jedny vizitka, kterou se chlubí, pro druhé výčitka černé na bílém, již je třeba schovat hodně hluboko…

A nejlépe i před svými ratolestmi, kterým jednou
budeme vyčítat…
Jak mj. stojí ve Wikipedii, za školní vysvědčení vděčíme císařovně Marii Terezii. V roce 1774 byl totiž
na našem území zaveden Všeobecný školní řád, a
kvůli povinné školní docházce bylo třeba zavést systém hodnocení prospěchu žáků.
Vysvědčení se udělovalo až na konci školní docházky. Koncem 19. století existovaly tři druhy vysvědče-

ní. Tzv. vysvědčení propouštěcí dostávaly děti, které
dovršily potřebného věku a měly dostatečné znalosti
z náboženství, vyučovacího jazyka a počtů.
Vysvědčení na odchodnou obdrželi 14letí žáci,
kteří ale neměli potřebné dovednosti, a podle učitelské konference se to ani nedalo očekávat. Toto
vysvědčení neobsahovalo známky.
Vysvědčení frekventační se předávalo žákům, kteří
z obecné školy přecházeli na školu střední.
-lko-

Stąední odborná škola
a stąední odborné
uéilišt÷ Tąešċ
Nabízíme obory:
s výuéním listem
ZAHRADNÍK
KUCHAĄ – èÍŠNÍK
CUKRÁĄ, ĄEZNÍK UZENÁĄ
TRUHLÁĄ

KVöTINÁĄSKÉ A ARANŽERSKÉ PRÁCE
KUCHAĄSKÉ A CUKRÁĄSKÉ PRÁCE
ĄEZNICKÉ A UZENÁĄSKÉ PRÁCE
TRUHLÁĄSKÉ PRÁCE, PEèOVATELSKÉ SLUŽBY

s maturitním vysv÷déením
EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTĄEDÍ I ZAHRADNICTVÍ I PODNIKÁNÍ – nástavbové studium
DEN OTEVĄENÝCH DVEĄÍ SE BUDE KONAT DNE 13. 1. 2018 OD 8 DO 13 HODIN.
VÝUKA PROBÍHÁ TAKÉ NA PRACOVIŠTI V èERNOVICÍCH VÍCE INFO NA WWW.UCILISTE-CERNOVICE.CZ.
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