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Hlavní události

Logo projektu

▪

Od 1.1.2018 realizujeme
projekt MAP Havířov II

▪

Ustanoven Řídící výbor,
Statut ŘV a Jednací řád
ŘV

▪

Sestaveny Pracovní
skupiny projektu

▪

Logo, webové stránky
a facebookový profil
projektu
Plánování a realizace
implementačních aktivit

Jak pokračujeme v naší práci…
Projekt MAP Havířov II podporuje společné
plánování a sdílení aktivit ve školách
a neformálních vzdělavatelů na celém
území
ORP
Havířov
(tj.
Havířov,
Albrechtice, Horní Bludovice, Horní Suchá
a Těrlicko) a město Havířov je jeho
nositelem.
V rámci zvyšování znalostních kapacit
pedagogických pracovníků MŠ a ZŠ byly
připraveny dvě vzdělávací akce pro
pedagogy MŠ a ZŠ vedené zkušenou
lektorkou PhDr. Lenkou Svobodovou,
kterých se dohromady zúčastnilo 50
pedagogů. Další informace ve Zpravodaji
v části Implementační okénko.
Ani realizační tým (RT) nezahálel. Aktivně
se i nadále setkával s ostatními realizátory
MAP v Moravskoslezském kraji, proběhla
setkání příjemců IPo MAP na NIDV
v Ostravě a v listopadu se RT prezentoval
formou infostánku na Místní krajské
konferenci projektu SRP Moravskoslezský +
Olomoucký kraj v hotelu Vista v Ostravě.
Dále se zúčastnil seminářů pro příjemce na
MŠMT v Praze a Kulatého stolu MAP taktéž
v Praze. Nadále probíhá spolupráce
s Krajským akčním plánem, dalšími MAPy
v regionu a aktéry v území.

Na konci listopadu bylo ukončeno první
monitorovací období a realizační tým
začal připravovat první Zprávu o realizaci
projektu vč. žádosti o platbu, která byla
zaslána řídícímu orgánu MŠMT ČR
v prvních lednových dnech.
Dále byla v prosinci vyhlášena výtvarná
soutěž pro všechny děti z ORP Havířov
o maskota projektu a všichni se na jeho
podobu nedočkavě těšíme.
V prosinci proběhlo již čtvrté zasedání
Řídícího výboru, na kterém byly jeho
členům předány aktuální informace
o postupu realizace našeho projektu a byl
schválen Strategický rámec MAP vč.
aktualizace jeho investičních priorit.
Na závěr zasedání vystoupili vedoucí
pracovních
skupin
a
prezentovali
revidované SWOT analýzy. Pracovní
skupiny jsme pak osobně v průběhu ledna
navštěvovali
na
jejich
jednáních
a společně tak začali plánovat realizaci
velmi zajímavých implementačních aktivit
pro děti/žáky, pedagogy a rodiče
na území ORP Havířov.

▪

Hledáme tvář maskota
projektu

▪

Navštěvujeme pracovní
skupiny

„Přinášíme našim
dětem nové
zážitkové učení,
možnosti, učební
pomůcky, podporu
a rozvoj vzdělávání“.

Takže „jedeme dál“…
~ realizační tým projektu

„Vzdělání je nejmocnější
zbraň, kterou můžeš použit
ke změně světa“
~ Nelson Rolihlahla Mandela

Zúčastnili jsme se
Ve středu 21.11.2018 jsme formou
infostánku prezentovali náš projekt
spolu se spřátelenými kolegy z MAP
Jablunkov, MAP Třinec, MAP Karviná
a MAP Orlová na Místní krajské
konferenci projektu Strategické řízení
a plánování ve školách a v územích
(SRP)
–
Kraj
Moravskoslezský
(společná
konference
kraje
Moravskoslezského a Olomouckého)
v Ostravě v hotelu Vista.

„IMPLEMENTAČNÍ
OKÉNKO“

Místní krajská konference SRP,
21.11.2018, hotel Vista, Ostrava

Letošní ročník byl pojat co nejpraktičtěji a během této konference si účastníci mohli
prohlédnout infostánky s příklady inspirativní praxe a prezentacemi, které se týkají
podpory cílových skupin v Moravskoslezském a Olomouckém kraji ze strany
systémových projektů (např. Podpora práce učitelů a IPo MAP).
Dále se realizační tým zúčastnil setkání, které proběhlo 27.11.2018 ve Velkém světě
techniky v Dolní oblasti Vítkovice. Jednalo se o koordinační schůzku se zástupci
jednotlivých projektů Místních akčních plánů (MAP) rozvoje vzdělávání, Krajských
akčních plánů (KAP) rozvoje vzdělávání a zástupci Dolní oblasti Vítkovice (DOV).
Hlavním bodem jednání bylo doladění aktivit jednotlivých implementačních projektů.

Výtvarná soutěž o podobu
maskota projektu
Úžasné! Po vyhlášení soutěže jsme obdrželi nečekané
množství krásných výtvorů – celkem 240 krásných
obrázků!!!
Někteří je kreslili doma nebo ve školce, jiní v rámci
výtvarné výchovy ve škole a další v družinách.
Z počátku nás přepadala mírná skepse, zda bude
o soutěž zájem, avšak záhy začaly obrázky postupně
nabývat na svém počtu a někteří nám je přišli
dokonce osobně předat jako např. děti z Mateřské
školky Čs. armády Havířov na své procházce (viz foto).
Vybrat z nich Mapíka, kamaráda k učení, nebude
vůbec ale vůbec snadný úkol a proto jsme „rádi“,
že tento zodpovědný úkol bude mít na starosti Řídící
výbor, jehož členové na svém zasedání 13.3.2019
našeho maskota vyberou :o) Vítěz získá celoroční
rodinnou permanentku do ZOO Ostrava pro 2 dospělé
osoby a 3 děti. Dalších 5 vítězných prací z každé
věkové kategorie obdrží hodnotný balíček výtvarných
potřeb.
Z vybraných obrázků, včetně těch vítězných,
vytvoříme kalendář, který pak obdrží nejen samotní
účastníci soutěže, ale také spolupracující aktéři
ve vzdělávání.
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Naše zrealizované aktivity
Vzdělávací seminář
– Jak dosáhnout pozitivních vztahů v inkluzivní třídě
Pedagog by měl třídní kolektiv dobře znát,
vnímat klima ve třídě, průběžně ho sledovat
a realizovat základní pedagogické intervence.
V prostředí každé školy tráví děti velkou část dne,
proto je velmi důležité, aby se dokázaly vyrovnat
se zátěží, kterou školní povinnosti přinášejí
a naučili se vycházet se svými spolužáky. S cílem
naučit
pedagogy
sledovat
třídní
klima
a poskytnout praktické tipy, jak zlepšovat vztahy
mezi spolužáky přijala naše pozvání odborná
psycholožka PhDr. Lenka Svobodová.

Vzdělávací seminář – Pozitivní inkluze,
23.11.2018, Městská knihovna Havířov

Proto jsme v měsíci listopadu připravili pro pedagogy MŠ a ZŠ vzdělávací seminář
zaměřený na tématiku pozitivních vztahů v inkluzní třídě, který nabídl pedagogům
návod, jak pracovat s různými osobnostmi žáků, jak je zklidnit či naopak aktivizovat, jaké
volit strategie při komunikaci s nimi a jak je co nejvíce zapojit do výuky.

„IMPLEMENTAČNÍ
OKÉNKO“

Vzdělávací seminář
– Lhaní ve škole, jak ho rozpoznat, řešit a redukovat
Také tento seminář pro pedagogy MŠ a ZŠ, který proběhl v polovině prosince
2018, vedla odborná lektorka PhDr. Lenka Svobodová. Možná se ptáte, k čemu
je pedagogům seminář o lhaní? Upřímně – kolik lží denně slyšíme anebo
o pravdivosti sdělení alespoň pochybujeme? Lžou nám žáci, jejich rodiče
(zákonní zástupci), kolegové, nadřízení/podřízení. A to je jen ta pracovní část
našeho života…
Jedním z cílů tohoto semináře bylo naučit účastníky rozlišovat, o jakou podobu
lhaní se jedná, protože bez rozpoznání pravé příčiny je možné lhaní pouze
potlačit či „donutit“ dotyčného lépe lhát. Člověk nelže jenom tak, někdy chce
Vzdělávací seminář – Lhaní ve škole
něco získat, jindy zase něco skrýt. Proto bylo dalším cílem setkání ukázat
18.12.2018, Městská knihovna Havířov
účastníkům, jaké alternativy mohou „lhářům“ nabídnout, čím je
motivovat, aby se nebáli říkat pravdu a jak se dá „zisku“ dosáhnout i jinak než lží. Seminář se věnoval také tomu, jak jednat
s člověkem, který lže, jak jeho lhaní odhalit a především, jak ho motivovat, aby s námi spolupracoval a příště již nelhal.

Pracovní skupiny (PS) pracují
Žádnou z aktivit nerealizujeme, aniž bychom si nejdříve ověřili její skutečnou a reálnou potřebnost.
Za tímto účelem fungují v rámci projektu jednotlivé Pracovní skupiny, které navrhují seznam projektových aktivit ze své oblasti,
které budou po celou dobu projektu průběžně realizovány a finančně podpořeny.
Proto na konci roku 2018 revidovaly své SWOT analýzy potřeb a v průběhu ledna 2019 náš realizační tým postupně osobně
navštívil setkání každé z pracovních skupin. Jednání to byla velmi plodná a těšila nás „zapálenost či horlivost“ jednotlivých
členů s jakou představovaly své zajímavé nápady na aktivity, které se stanou součástí ročního akčního plánu každé skupiny
pro rok 2019. Každá schválená aktivita je zpracována jako projektový záměr spolupráce.
Například se bude jednat o tyto úžasné projektové záměry:
•
•
•
•
•
•

Příprava Vzdělávacího programu Mladý farmář (PS Občanské kompetence)
Vytvoření Debatní ligy a Soutěže v debatování (PS Čtenářská gramotnost)
Zapojení Rodilých mluvčí do škol formou tandemové výuky, Zážitková polytechnika (PS Pro trh práce)
Hrátky s čísly (PS Matematická gramotnost)
Provoz EEG Biofeedback středisek – ke zlepšení koncentrace dětí/žáků při učení (PS pro rovné příležitosti)
Zjištění a porovnání finančních potřeb všech ZŠ v území při vstupu žáka do 1. třídy ZŠ (PS financování)
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Co všechno plánujeme na příští tři měsíce…
✓

Infostánek v rámci pravidelně se konající městské akce Den Země

✓

Vyhlášení výsledků výtvarné soutěže pro děti a žáky MŠ a ZŠ o podobu
maskota projektu – Mapík Havířovský

✓

Rozjet cyklus workshopů pro rodiče zaměřených na tématiku inkluzivního vzdělávání

✓

Zasedání Řídícího výboru č. 5 dne 13.3.2019 v hotelu Zámek Havířov

✓

Zrealizovat v květnu dvoudenní výjezdní zasedání členů a vedoucích pracovních skupin ve dnech
17.-18.5.2019 v prostorách hotelu Freud na Ostravici

✓

Instalace EEG Biofeedback stanic na ZŠ a MŠ Na Nábřeží, Havířov a ZŠ Jarošova, Havířov

Z jiného projektu města Havířov…
Město Havířov připravuje systém sdílených kol (bikesharing)
V současné době statutární město Havířov prověřuje možnost zajištění systému sdílení jízdních kol (tzv. „bikesharing“)
pro město Havířov. Jedná se o službu pro obyvatele, která spočívá v zapůjčení jízdního kola k přepravě po městě. Kola je
možné si zapůjčit 24 hodin denně prostřednictvím uživatelské aplikace nebo SMS. Díky aplikaci lze zjistit nejblíže zaparkované
kolo. Systém umožňuje půjčení jízdního kola na jednom stanovišti a jeho vrácení na jiném místě pouze do stojanů určených
v aplikaci nebo na webu.
Tento systém dopravy po městě již využívají např. v Praze, Brně, Českých Budějovicích, Frýdku-Místku, Liberci, Olomouci,
Ostravě a Teplicích. Město se rozhodlo v této věci oslovit veřejnost formou dotazníku, jehož vyplněním se mohou občané
vyjádřit k zájmu o tuto službu ve městě a současně navrhnout místa, kde by bylo na veřejném prostranství vhodné umístit
stojany s těmito koly.
Systém sdílení jízdních kol je zároveň součástí projektu na podporu trvale udržitelného rozvoje měst, který hraje
neodmyslitelnou roli v boji proti znečišťování vzduchu, skleníkovému efektu, emisím, hluku, nedostatku prostoru a dalším
problémům. Jde o systém, který se liší od tradičního půjčování tím, že je více orientovaný na každodenní dojíždění
než na volný čas a turismus. Zavedení bikesharingu je dalším krokem k podpoře ekologické dopravy ve městě Havířově.
Dovolujeme si tímto občany Havířova požádat o spolupráci při vyplňování tohoto dotazníku na webových stránkách města,
a to v období od 01.02.2019 do 31.03.2019.
~ Eva Havlů, za realizační tým projektu

SLEDUJTE NÁS:
Webové stránky:
http://www.map-havirov.cz

KONTAKTY NA REALIZAČNÍ TÝM PROJEKTU MAP II:
Projektový manažer:
Ing. Alena Nogolová
nogolova.alena@havirov-city.cz

Finanční manažer:
Ing. Lenka Slowiková, DiS.

Facebook:

manazer.map@havirov-city.cz

https://www.facebook.com/Map

Implementační manažer,
administrátor projektu:

HavirovII

Ing. Monika Miškaříková
administrator.map@havirov-city.cz

Telefon:
+420 596 803 189

E-mail:
administrator.map@havirov-city.cz

Sídlo:
kancelář č. B-405, 4. patro, budova B,
Magistrát města Havířov
Odbor Kancelář primátora
Oddělení strategického rozvoje
Svornosti 86/2, 736 01 Havířov – Město
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