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Návrh na usnesení RM
předložený záměr vzniku metodického centra vzdělávacího programu
Začít spolu na Základní škole kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38, a to
ve spolupráci s neziskovou organizací Step by Step ČR, o.p.s.
Návrh na usnesení ZM
-

Důvodová zpráva:
Viz níže.

Datum: 19.11.2020

Podpis vedoucího odboru:

Mgr. Dušan Rejl v. r.

Step by Step ČR, o.p.s. je nestátní nezisková organizace, která pomáhá při zavádění inovativních
postupů a moderních metod pedagogické práce v prostředí mateřských a základních škol. Je jediným
držitelem licence a práv na šíření a rozvoj programu Začít spolu v České republice.
Tato nezisková organizace získala dvouletý grant od Nadace České spořitelny na realizaci
projektového záměru, kterým je vznik 10 metodických center vzdělávacího programu Začít spolu (5
při MŠ a 5 při ZŠ) rovnoměrně rozložených na území ČR, a to za účelem rozšíření možnosti
kvalitního profesního rozvoje pedagogických pracovníků.
Jednou z pěti ZŠ v rámci celé ČR, která bude k realizaci výše uvedeného projektového záměru
využita, se po dohodě se zástupci Step by Step ČR, o.p.s. stane ZŠ kpt. Jaroše. Tato škola vzdělává
své žáky v programu Začít spolu již několik let a svým přístupem vytváří podmínky pro vzdělávání
v tomto programu i v Náchodě, kde má po předchozím souhlasu zřizovatele své odloučené
pracoviště.
Metodické centrum při ZŠ kpt. Jaroše by dle předpokladů mělo fungovat po dobu dvou školních let
(20 měsíců), tj. od září 2021 do června 2023. Po prvním pilotním roce bude následovat vyhodnocení
jeho činnosti, a to na základě předem stanovených kritérií zohledňujících zejména dopad na
vzdělávání dětí v této lokalitě. Závěry z provedeného vyhodnocení povedou k případným úpravám
provozu a náplně centra.

Role metodického centra:
- mapování potřeb pedagogů v regionu,
- zdroj informací o programu Začít spolu pro širší veřejnost, zejména rodiče,
- místo pro přímé pozorování programu Začít spolu v reálném prostředí školy,
- poskytování různých forem vzdělávání pedagogů, např. absolvování základního kurzu ZaS,
- metodická podpora a poskytování zpětné vazby při rozvoji programu ve školách dané lokality,
- spolupráce při monitorování kvality programu ve školách Začít spolu,
- platforma pro vzájemné učení pedagogů a sdílení jejich zkušeností,
- příklad inovativní praxe,
- ukázka podnětného výukového prostředí,
- místo pro realizaci praxí studentů (VOŠ, VŠ) a jejich zapojení do výuky jako asistentů učitele,
vedení bakalářských / diplomových prací,
- navázání užší spolupráce se subjekty s přímým vlivem na kvalitu vzdělávání v místě (MAP, NNO,
ČŠI, zřizovatelé škol).
Personální zajištění metodického centra:
V centru bude působit metodik (zaměstnanec školy) jako odborník s teoretickou výbavou a víceletou
praktickou zkušeností při realizaci programu Začít spolu. Metodik centra bude v úzkém kontaktu se
Step by Step ČR, o.p.s.
Finanční podpora vzniku metodických center zahrnuje:
- přípravu vzniku a koordinaci činnosti metodických center (především náklady na mzdy a cestovné
pracovníků Step by Step ČR, o.p.s.),
- materiální investici pro založení center,
- provozní náklady center (cestovné metodického pracovníka centra, nájemné, energie),
- odměny metodiků center po dobu 20 měsíců,
- odměny externích odborníků.
Plánovaný rozpočet na provoz jednoho metodického centra po dobu dvou let činí 155.000 Kč (na
vzniku ani na jeho provozu se nebude finančně podílet ZŠ kpt. Jaroše ani její zřizovatel).
Pozn.:
Informace o vzniku metodického centra při ZŠ kpt. Jaroše poskytla Mgr. Jana Schierlová, projektová
manažerka Step by Step ČR, o.p.s.
Soulad se strategickým plánem města:
Výše uvedený projektový záměr je v souladu se Strategickým plánem rozvoje města Trutnova 2020 –
2025 (Prioritní osa 2: Kvalita života, Priorita 2.5.: Školství, Opatření 2.5.1 Vzdělávání v MŠ, ZŠ, ZUŠ a
školských zařízeních), ze kterého vyplývá potřeba podpory dlouhodobého procesu zvyšování kvality
vzdělávání v městem zřizovaných školách a školských zařízeních a související spolupráce s vedením
těchto organizací.

