8) Řízení a organizace školy, projektové řízení

V tabulce máte k dispozici odkazy, zaměřené na organizaci, řízení a management školy. Podporu škol
převážně ve vazbě na „koronakrizi“. V posledním sloupci je uvedeno datum, kdy jsme daný odkaz
vyzkoušeli.

ZAMĚŘENÍ

ODKAZ NA AKTIVITU

DATUM
KONTROLY

Řízení školy online
poslední aktualizace18. května 2020
Pomoc - odborné texty
https://www.rizeniskoly.cz/cz/aktuality/pomoc-odbornetexty.a-6605.html
REZERVAČNÍ
SYSTÉM

RESERVANDO: organizace zápisů do 1. ročníků REZERVAČNÍ SYSTÉM

1.4.21

1.4.21

V případě využití rezervačního systému se v průběhu zápisů nebudou ve školách zbytečně
shlukovat větší počty osob a každý uchazeč bude mít přesně daný čas, kdy se má dostavit.

SPRÁVA ŠKOLNÍ

Bakaláři / profesionální systému pro správu školní agendy

AGENDY

https://www.bakalari.cz/

Hygienická stanice hl. m. Prahy zveřejnila doporučení
pražských hygieniků k provozu předškolních zařízení
vzhledem k nastaveným preventivním opatřením infekce
covid-19. (včetně materiálů leporelo pro předškoláky, video
k mytí rukou apod.)
• FAQ k první fázi návratu do škol z 1.4.2021
https://www.msmt.cz/faq-k-prvni-fazi-navratu-do-skol

1.4.21

1.4.21

1.4.21

Starší odkazy
• MŠMT připravilo soubor prezentací formou online video
webinářů i seminářů k REFORMĚ FINANCOVÁNÍ
REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ. MŠMT vydalo vyhlášku k
hodnocení druhého pololetí 2019/2020, Vyhlášku i metodiku
naleznete ZDE.
• MŠMT vydalo doporučení k Možnostem řešení školních zájezdů
v současné situaci.
• MŠMT pravidelně aktualizuje i svůj HARMONOGRAM
UVOLŇOVÁNÍ OPATŘENÍ VE ŠKOLSTVÍ.
• MŠMT zveřejnilo PRACOVNĚ-PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI
ZAMĚSTNANCŮ ŠKOL, kterých se dotýká současná situace
MŠMT představila další etapy rozvolňování ve školách od 1.
a 8. června.
• MŠMT s dalším rozvolňováním aktualizovala i své
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MANUÁLY pro jednotlivé školy a školské zařízení v oblasti
hygienických a bezpečnostních pokynů pro školy.
•

MŠMT zveřejnilo záznam ze svého Webináře pro MŠ a
ZŠ - legislativní změny v souvislosti s COVID 19.

•

MŠMT zveřejnilo odpovědi na nejčastější dotazy
z Facebooku, kde se náměstkyně Dana Prudíková
věnuje tématům např. jestli může žák propadnout, jak
funguje klasifikace druhého pololetí nebo zda se bude
se letos předávat vysvědčení.

•

V 6.2020 byl vyhlášen rozvojový program „Podpora
financování přímé pedagogické činnosti učitelů do
nároku PHmax v mateřských, základních, středních
školách a konzervatořích“ na rok 2020.

•

OP VVV: Newsletter NoVVVinky 01/2020

1.4.21

https://opvvv.msmt.cz/vyhledavani/popisny-strom/promedia-newslettery
https://opvvv.msmt.cz/aktuality
•

Řídicí orgán OP VVV si je vědom možných negativních
dopadů mimořádných opatření kvůli pandemii
koronaviru na realizaci šablon. Z tohoto důvodu
předkládáme příjemcům možná řešení k minimalizaci
rizik. Věříme, že tento dokument pomůže přijmout
taková opatření, aby naplnění cílů projektů nebylo
ohroženo. Dokument je k dispozici ZDE
•

•

Nejčastější dotazy žadatelů lze nalézt ZDE.

Řídicí orgán OP VVV vyhlašuje dne 31. března 2020 výzvy
Šablony III č. 02_20_080 (MRR) v prioritní ose 3 určenou
pro mateřské a základní školy v ČR mimo hl. m. Prahu.
Řídicí orgán OP VVV vyhlašuje dne 31. března 2020
výzvy Šablony III č. 02_20_081 (MRR) v prioritní ose 3
určenou pro mateřské a základní v hl. m. Praze.
o Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje ve výzvách Šablony III
„Tahák“ ke kvalifikačním požadavkům v šablonách.
o V úterý 7. 4. MŠMT aktualizovalo výzvy II. vlny šablon –
o

konkrétně byla aktualizována maximální délka realizace projektů
a nejzazší datum ukončení realizace projektů. Pro všechny výzvy
II. vlny šablon platí, že nejzazší ukončení realizace projektu je
prodlouženo o šest měsíců k 31. 8. 2022.

Řídicí orgán OP VVV připravil podrobné a praktické
informace k prodloužení realizace projektů ve výzvách
o
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02_18_63/02_18_64 a 02_18_65/02_18_66 – Šablony II.
o NPI ČR zveřejnil záznam semináře Šablony II. – Jak na
první ZOR.
o NPI ČR zveřejnil záznam semináře Monitorovací
indikátory v šablonách.
MŠMT zveřejnilo Videotutoriál k výzvě Šablony III
Informace z Erasmus+: https://www.naerasmusplus.cz/cz/oprogramu/covid/

1.4.21

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detailvyzvy/?id=88

1.4.21

Aktivita 6.1.A – Environmentální vzdělávání a výchova
Celkem 40 milionů korun rozdělí Ministerstvo životního prostředí
prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR na projekty s
cílem zlepšit znalosti a dovednosti v environmentální oblasti,
stabilizovat systém EVVO v České republice prostřednictvím EVVO
projektů, podpořit systém vzdělávání pedagogů a lektorů v oblasti
environmentální výchovy.

Nakladatelství Raabe aktuálně ve své sekci metodickodidaktické materiály k podpoře výzev MŠMT zveřejnilo
metodiky k Výzvě Šablony III č. 02_20_080 (MRR) a č.
02_20_081.
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