M A S H o l i c k o o. p. s.
Sídlo: Holubova 1, 534 14 Holice, IČ : 275 11 448

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A
VZDĚLÁVÁNÍ
Celková alokace programu: 2,77 mld. EUR
Prioritní osy:





Prioritní osa 1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum
Prioritní osa 2: Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj
Prioritní osa 3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu
vzdělávání
Prioritní osa 4: Technická pomoc

Forma vyplácení podpory:


Dotace

Informace k Prioritní ose 3:
Investiční priorita 1
Specifický cíl 1: Vzdělávání k sociální integraci dětí a žáků




rovné příležitosti a podmínky pro inkluzívní vzdělávání v obcích se sociálně vyloučenými
lokalitami, zvýšení kvality vzdělání
snížení předčasných odchodů ze vzdělávání a aktivizace cílových skupin v ČR
tvorba a realizace místních akčních plánů rozvoje vzdělávání (sběr dat a vytvoření plánu)

Investiční priorita 2
Specifický cíl 1: Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ



profesní podpora pedagogů, prohloubení či rozšíření kvalifikace pedagogických pracovníků
a zlepšení kompetencí dalších vzdělavatelů
spolupráce MŠ se ZŠ – usnadnění přechodu dítěte na ZŠ

Specifický cíl 2: Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích





individuálních formy podpory vzájemného učení a dalšího vzdělávání pedagogů.
propojení školního a mimoškolního vzdělávání
zkvalitňování vzdělávání všech žáků v klíčové kompetence s důrazem na rozvoj základních
gramotností
podporu nadání a talentu každého žáka

Specifický cíl 3: Rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání



zkvalitnění strategického přístupu k vedení, sdílet představu o kvalitě ve vzdělávání a budovat
kulturu hodnocení výsledků vzdělávání.
informování odborné veřejnosti a veřejnosti

Specifický cíl 4: Zkvalitnění přípravy budoucích a začínajících pedagogických pracovníků


zvýšení kvality přípravy pedagogických pracovníků a usnadnění jejich adaptačního období
ve spolupráci se školami jako zaměstnavateli

Specifický cíl 5: Zvyšování kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance
pro trh práce




zlepšení spolupráce škol a školských zařízení a zaměstnavatelů NNO
podpora motivace dětí, žáků a studentů ke studiu technických a přírodovědných oborů, zlepšit
odborné a podnikatelské kompetence absolventů a zvýšit jejich uplatnitelnost na trhu práce.
podnikavost a kreativita dětí a žáků

V rámci individuálních projektů budou realizovány projekty zaměřené na vytvoření MAP/KAP (místní
akční plány, krajské akční plány)

