Způsob a obsah spolupráce, role spolupracujících stran
Poskytovatel služby nabízí metodickou podporu škole a jejím zaměstnancům. Pracovníci
METY mohou vstupovat do prostor školy (dle dohody se zástupcem školy), kde budou
vykonávat činnost, která je v souladu s předmětem poskytování metodické podpory při
vzdělávání ŽOMJ. Oblasti podpory jsou vyjmenované na samostatném dokumentu a sděleny
ústně zástupcem organizace.
Způsob a obsah spolupráce
 pravidelná komunikace odborné pracovnice METY s pedagogy školy

náplň: vzájemná výměna informací mezi školou a pracovnicí METY týkající se
konzultované záležitosti, definování společných cílů, vyjasnění konkrétního postupu a
návrhů řešení (včetně případných termínů), nastavení pravidel vzájemné komunikace;
 pracovnice METY podporuje pedagogy prostřednictvím

náslechů v hodinách s
následným rozborem a společnou diskuzí, supervizními setkáními a diskuzemi při
přípravě na výuku.

Z každého setkání bude pracovnicí METY vytvořen zápis v elektronické podobě, který dá
škole k dispozici.
Role spolupracujících stran
Spolupráce je založena na aktivním zapojení obou spolupracujících stran. Výsledkem a
zároveň výhodou spolupráce je kromě dosažených cílů také vzájemné učení a inspirace.
Role pracovníků METY:
 poskytovat podporu a inspiraci při realizaci společně definovaných cílů,
 facilitovat supervizní setkání, podpořit pedagogy při hledání řešení,
 zprostředkovávat dobrou praxi a osvědčené postupy,
 poskytovat zpětnou vazbu a případně nabízet jiná konstruktivní řešení.
Role pedagogických pracovníků školy:
 reflexe používaných pedagogických postupů nebo podpory žáků v rámci školy,
 hledání, ověřování a vyhodnocování vhodných postupů pedagogické práce nebo
podpory žáků v rámci školy a jejich následná implementace,
 realizace společně definovaných cílů.

Podmínky a pravidla spolupráce
Podmínkou spolupráce je společné definování cíle (vize) spolupráce, aktivní zapojení obou
stran na jeho realizaci a respektování rolí jednotlivých aktérů.

Podmínkou spolupráce je také vzájemné informování obou stran o probíhajících změnách
relevantních pro spolupráci a průběžné vyhodnocování zvolených postupů.
Škola poskytne pracovníkům METY informace potřebné pro metodickou podporu. Pracovníci
METY jsou v případě nahlížení do osobních údajů žáků vázáni mlčenlivostí.
Škola určí osobu, která zodpovídá za plnění dohody ze strany školy a aktivně komunikuje
s pracovníky METY.

