Plán DVPP na školní rok 2020/21
Plán DVPP vychází za zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících.
Koncepce:
Cílem je mít plně kvalifikovaný pedagogický sbor s motivací dále se ve svém oboru si
prohlubovat klasifikaci.
Dlouhodobý plán a cíl:
Dlouhodobé cíle školy v této oblasti vycházejí zejména :
-

Potřeba vzdělávání v oblasti speciální pedagogiky zaměřené na vzdělávání dětí se
s MP všech stupňů, poruchami chování v kombinaci s MP, více vad a autismem
z potřeby mít kvalitně připravené pedagogické pracovníky pro práci s moderními
informačními technologiemi (interaktivní výuka, tablety, dataprojekce aj.)
být připraveni na formy distanční výuky
z potřeby eliminovat projevy agresivity, netolerance, xenofobie u žáků školy,
z potřeby zajistit stálý kontakt učitelů s nejmodernějšími poznatky ve speciální
pedagogice

Dlouhodobé cíle školy v této oblasti jsou formulovány takto :
1) ve střednědobém časovém horizontu proškolovat celý pedagogický kolektiv na práci
s moderními informačními technologiemi tak, aby mohlo dojít k plně funkčnímu využívání
kvalitního hardwarového a softwarového vybavení školy a připojení školy k Internetu včetně
interaktivní tabule a výuky s tablety
2) mít kvalitně připravený pedagogický sbor pro oblast řešení problematiky všech forem
juvenilní delikvence a všech sociálně patogenních jevů např. kyberšikany, které ohrožují
populaci žáků základní školy;
3) průběžně zajišťovat kontakty učitelů odborných seminářů zaměřených na vzdělávání
v rámci společného vzdělávání
4) Podpora vzdělávání v oblasti nových forem výuky.
5) Podporovat činnost Školního poradenského pracoviště (ŠMP,VP a KOOSPC))
Krátkodobé cíle školy :
- udržet plnou kvalifikovanost pedagogického sboru,
- příprava pro případnou poradenskou činnost speciálních pedagogů
- eliminovat projevy agresivity, netolerance, šikany, kyberšikany k žákům naší školy
Krátkodobé cíle:
Vzdělávací semináře :
a) zaměřené na pedagogickou a speciálně pedagogickou činnost/SP diagnostiku/
b) oblast řízení školy
c) oblast ekonomická a personální
d) oblast BOZP a PO
1a) Oblast speciální pedagogiky:
Semináře zaměřené na spec. ped. zejména ve vzdělávání žáků
s autismem(strukturovaná výuka, základy trivia,vzdělávání a metody výuky na
II.stupni – SBOROVNA (ŠABLONY II)
Pohybové aktivity pro žáky s autismem

Semináře zaměřené na mimoškolní činnost (ŠD 2x, ŠK 1x - (ŠABLONY II)
Sdílení zkušeností pedagogů ZŠ,ŠD,ŠK z různých škol a školských zařízení
prostřednictvím vzájemných návštěv (ŠABLONY II)
1 b) Oblast řízení školy




zákony, organizace řízení aj.
podpora v oblasti VP,ŠMP
funkční studium ŘŠ

1 c) Oblast ekonomická a personální
 UNICOS
 OSSZ
 ÚČETNICTVÍ
 FINANČNÍ KONTROLA
1 d) Oblast BOZP a PO
 pravidelná školení VŠ dle předpisů pro preventisty (VŠ) BOZP a PO .
Nabídky DVPP ( bude sledována akreditace MŠMT) budou přeposílány školním mailem a po
konzultaci s VŠ pak výběr bude ukončen.Vzhledem k omezeným finančním prostředkům a
povinnému studiu ŘŠ budou vzdělávací aktivity pracovníků přesunuty do druhého pololetí
školního roku 2020/20
Účast na DVPP bude umožněna všem pracovníkům školy, kteří o to projeví zájem,
s ohledem na čerpání rozpočtu školy a potřeby školy.
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