Šablony
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování (šablony) v rámci
Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Naše škola realizovala a realizuje projekty v rámci šablon pro SŠ a VOŠ.
1) Šablony I. – Evropská škola I., číslo projektu CZ.02.3X/0.0/0.0/16_0006731
Škola realizovala šablony I. od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019 v částce 1 907 641,- Kč.
Zvolili jsme aktivity jak pro SŠ, tak pro VOŠ.
Další vzdělávání pedagogických pracovníků se uskutečnilo v 77 kurzech či
seminářích. Vzdělávání bylo jak krátkodobé (minimálně 8 hodin), tak dlouhodobé (i
více než 80 hodin). Zaměřeno bylo převážně na cizí jazyky, osobnostně sociální
rozvoj, digitální technologie, ale i na inkluzi, mentoring, matematickou gramotnost a
kariérové poradenství. V rámci šablon I. jsme nechali vyškolit dva koordinátory ICT
(více než 250 hodin podpory).
Další čerpání šablon bylo zaměřeno na vzájemnou spolupráci a podporu pedagogů a
žáků. Dvojice dohodnutých pedagogů uskutečnila 19 tandemových výuk, což je
celkem 228 společně odučených hodin. Do výuky jsme přizvali 12 odborníků, kteří
společně s pedagogy odučili 144 hodin. Tři pedagožky se seznamovaly a následně
ve výuce využily metodu Clil. V rámci šablony vzájemná spolupráce pedagogů
vzniklo 9 tříčlenných minitýmů, které řešily společný úkol i vlastní výuku v oblasti ICT,
čtenářské gramotnosti, osobnostně sociálního rozvoje a projektové výuky. Začínající
či méně zkušení pedagogové měli možnost seznámit se novými metodami v oblasti
osobnostně sociálního rozvoje a ICT.
Uskutečnili jsme rovněž dvě stáže pedagogů u budoucích zaměstnavatelů a dva
pedagogové sdíleli zkušenosti se školou podobného zaměření.
V šabloně „Zapojení ICT technika do výuky“ podporovali čtyři odborníci ICT 21
pedagogů v různých předmětech po dobu 200 hodin.
Čerpali jsme rovněž 23 šablon na „Doučování žáků SŠ“. Pedagogové podpořili žáky
368 hodinami převážně v matematice a cizích jazycích.
Šablony byly administrativně velmi náročné, ale nastartovaly obohacující spolupráci
pedagogů a vyšší aktivitu žáků v hodinách. Rozhodli jsme se proto požádat o
pokračující projekt Šablony II. Zájem pedagogů byl velký a převyšoval možnosti
finančního limitu téměř o 2 miliony korun.

2) Šablony II. – Evropská škola II, číslo projekt CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_066/0013942
Škola bude realizovat tyto aktivity v období od 1. 9. 2019 do 31 .8. 2021 v částce
2 790 728,- Kč.
Naplánovali jsme si již osvědčené a žádané aktivity jako DVPP, tandemovou výuku,
vzájemnou spolupráci pedagogů (minitýmy), zapojení odborníka a ICT technika do
výuky, metodu Clil, stáže pedagogů u budoucích zaměstnavatelů a sdílení
zkušeností pedagogů z různých škol.
Z nově nabízených šablon jsme zvolili šablony „Využití ICT ve výuce“. Do této aktivity
se aktivně zapojili tři pedagogové a získali pro žáky 30 kvalitních tabletů. Ty mohou
využívat ve výuce i ostatní pedagogové. Nové jsou rovněž šablony na projektové dny
ve škole a mimo školu, profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím supervize,
mentoringu a koučinku, dále komunitně projektová setkání. Kromě osvědčeného
doučování jsme zvolili i nové šablony „Klub pro žáky SŠ“. Využili jsme i získané
vzdělání kariérové poradkyně (v rámci šablon I.) a podpoříme ji v personální šabloně
po dobu 15 měsíců v nově ustanovené funkci kariérového poradce.
Věříme, že se nám podaří všechny naplánované šablony II. realizovat tak, jako tomu
bylo v šablonách I.

