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Hlavní události

Logo projektu

▪

Od 1.1.2018 realizujeme
projekt MAP Havířov II

▪

Řídící výbor se schází
pravidelně

▪

Pracovní skupiny pracují

▪

Logo, webové stránky
a facebookový profil
projektu

▪

Implementační aktivity
projektu jsou v plném
proudu

▪

Máme tvář našeho
maskota

MAPík Havířovský už má svou podobu a začal
doprovázet děti zážitkovým učením…
Ahoj všichni!
„Hurááá, tak už jsem mezi vámi a
říkají mi MAPík Havířovský – kamarád k
učení“ 😊 Jsem oficiálním maskotem
projektu Místní akční plán rozvoje
vzdělávání v ORP Havířov II (dále jen MAP
II), který připravuje krásné zážitkové aktivity
nejen pro děti MŠ a žáky ZŠ na území
města Havířova a přilehlých obcích, ale
také pro jejich učitele či rodiče.
Namalovala mě jedenáctiletá Lea Emily
Romaňáková ze ZŠ G. Svobody v Havířově
a tímto ji moc moc pozdravuji a přeji jen ty
nejlepší školní a osobní úspěchy…
Všechny projektové aktivity připravuje
kvalitní tým složený z realizačního týmu
projektu společně s pracovními skupinami,
které podávají návrhy na konkrétní aktivity
spolupráce mezi jednotlivými subjekty
z oblasti výchovy a vzdělávání působící na
území ORP Havířov. O tom, o jaké aktivity
se konkrétně jedná, ať již zrealizované
nebo připravované, vás podrobněji
seznámíme
v následujících
částech
Zpravodaje.

A co všechno se ještě za poslední půlrok
událo? Vybrali jsme si svého maskota a
máme i jeho plyšovou podobu.
V březnu a červnu se sešel Řídící výbor
projektu, který jsme informovali o průběhu
celého projektu a který odsouhlasil
všechny navrhované aktivity pro tento rok.
A taky… vzdělávali jsme pedagogické i
nepedagogické pracovníky, uspořádali
rodičovská setkání, hledali a hlavně našli
rodilé mluvčí do škol, usilovně jednali a
komunikovali s jednotlivými pracovními
skupinami a jejich členy, pořídili knížky pro
všechny prvňáčky, vytvořil se vzdělávací
program Mladý farmář, uspořádali setkání
učitelů matematiky ZŠ v území, navázali
spolupráci s polytechnickými středními
školami, připravili polytechnické výjezdy či
zorganizovali pilotní ověření soutěže
Pohádky hrou. Kromě toho jsme se sami
vzdělávali, navázali aktivní spolupráci
s ostatními MAPy v Moravskoslezském kraji,
a hlavně jsme poznali a poznáváme
spoustu nových zajímavých lidí, kteří mají
projektu hodně toho co nabídnout.
~ realizační tým projektu

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

„Ahoj všichni, tak to jsem já –
MAPík, váš kamarád k učení .“
~ MAPík Havířovský

V polovině května vyjeli členové našich pracovních
skupin spolu s realizačním týmem na dvoudenní pracovní
setkání do krásného hotelu Freud v Ostravici. Celým
setkáním nás provázela a udržovala příjemnou aktivní
pracovní i hravou náladu úžasná odborná lektorka Dana
Diváková z Institutu komunitního rozvoje z Ostravy.

OKÉNKO

IMPLEMENTAČNÍ

PRACOVNÍ SKUPINY společně
vyjely na Ostravici

Výjezdní setkání pracovních skupin,
17.-18.5.2019, hotel Freud, Ostravice

Počasí nám přálo a všichni načerpali spoustu zajímavých informací a zážitků. Hlavním obsahem
programu byla příprava projektů, práce pracovních skupin a projektové řízení obohacené o základy
facilitačních dovedností.

POHÁDKY HROU
Putovní soutěž na podporu čtenářské gramotnosti

Další krásnou aktivitu pro děti a žáky si připravila a zrealizovala pracovní skupina
Čtenářská gramotnost. V polovině června proběhla v prostorách MŠ Balzacova
v Havířově putovní soutěž „Pohádky hrou“, která je určena pro děti z MŠ a žáky 2. tříd a
je zaměřena na podporu čtenářské gramotnosti, regionální identity a podporu vzájemné
spolupráce dětí MŠ a žáků ZŠ. Pilotní fáze soutěže se zúčastnila MŠ Balzacova a ZŠ
Mládežnická. Počasí opět přálo a soutěžní dopoledne plné zábavy se vydařilo a vznikla
také reportáž za účasti TV Polar. Pohádky hrou jsou plně připraveny pro další zájemce
z řad MŠ a ZŠ. Další informace jsou k dispozici na našich webových stránkách
http://www.map-havirov.cz/ps-ctenarska-gramotnost/pohadky-hrou/

VZDĚLÁVÁME PEDAGOGY MŠ I ZŠ vč. rodičů
Jednorázové vzdělávací akce MAPu
Pracovní skupiny spolu s realizačním týmem projektu a ostatními připravili a
zrealizovali nejen pro pedagogy z mateřských a základních škol zajímavé vzdělávací
akce, které mají za cíl zvýšit jejich osobnostní rozvoj a navázat vzájemnou spolupráci.
Jednalo se konkrétně o tyto akce:
❖

Workshop Jak pracovat s mimořádně intelektově nadanými dětmi – MiND
(8.4.2019) zaměřený na praktické metody a formy práce s nadanými dětmi vč.
ukázky vzdělávacích pomůcek.

❖

Setkání rodičů dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a odborníky
z Nadačního fondu Rytmus Olomouc na téma inkluzivní vzdělávání (28.5.2019)
v autistickém centru ADAM v Havířově.

❖

Seminář pro účetní a ekonomy příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je
statutární město Havířov (12.6.2019) s cílem sjednocení vedení účetnictví těchto
organizací ve spolupráci s odborem školství a kultury.

❖

Rodičovské setkání rodin dětí se zdravotním postižením v poradenském středisku
„Rodina a dítě“ (28.6.2019) s cílem vytvoření prostoru pro vzájemné sdílení
zkušeností a dobré praxe, osvěty a vzájemné diskuze rodin na téma integrace do
společnosti a začlenění dětí s postižením do škol běžného typu apod.

❖

Interaktivní workshop vedený operní pěvkyní Mgr. Kateřinou Slukovou zaměřený na
způsoby zvládání hlasové únavy při výkonu pedagogického povolání s názvem
„CESTA SPRÁVNÉHO NASTAVENÍ HLASU“, 17.9.2019

Slavnostního
vyhodnocení
výtvarné soutěže o podobu našeho
maskota se osobně zúčastnila a
hodnotné ceny s radostí předala
paní náměstkyně pro školství a
kulturu Mgr. Jana Feberová.
Tímto děkuji za podporu, které
si já i celý realizační tým moc vážíme
a těšíme se na další milá setkání
a spolupráci.
~MAPík
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MLADÝ FARMÁŘ

OKÉNKO

Ve spolupráci s pracovní skupinou Občanské kompetence byl
vytvořen vzdělávací program Mladý farmář. Chceme, aby děti získaly
praktické zkušenosti s péčí o přírodu, a tím si vybudovaly pozitivní vztah
a přirozený respekt k ní. Šesti vybraným mateřským a základním školám
na území ORP Havířov vybavíme školní zahrady vyvýšenými záhony,
pařeništi, pozorovacími centry, informačními tabulemi a kompostéry.
Po celý rok budou děti, pod odborným dohledem lektorů EVVO,
pracovat a starat se o své zahrady. S pomocí svých rodičů vybudují na
školních zahradách hmyzí hotely a skalky. Se svými lektory navštíví jednu
z ekologických farem v okolí a nakonec mezi sebou uspořádají
farmářský trh. Hlavním výstupem pak vznikne portfolio školy
s podtitulem „Rok na zahradě“, ve kterém budou děti zaznamenávat
růst rostlin, pozorovat hmyz, poznávat bylinky, keře, stromy a poznatky
pečlivě zapisovat do svých portfolií.
Záměrem vzdělávacího programu je utužovat nejen vztahy mezi
dětmi, rodiči a učiteli, ale hlavně vztah k přírodě. Bližší informace
naleznete na webových stránkách projektu http://www.maphavirov.cz/ps-obcanske-kompetence/vp-mlady-farmar/

IMPLEMENTAČNÍ

Vzdělávací program pro školy a školky

Spojili jsme síly s ostatními MAPy z MSK kraje
Začátkem září se realizační tým projektu vydal do Budišova nad Budišovkou, aby se setkal s kolegy z MAPů
Moravskoslezského kraje. I přes velmi nabitý pracovní program se celé setkání vedlo v přátelské atmosféře. Nasbírali
jsme mnoho nových informací o tom, jak projekt vést, co nám může práci ulehčit, na co se zaměřit a navzájem si
vyměnili dobré příklady z praxe k další inspiraci.
I nadále spolupracujeme s našimi spřátelenými MAPy z Karviné, Jablunkova, Třince a pravidelně se setkáváme
v multifunkčním coworkingovém centru Bussines Gate v Karviné.

Společné setkání realizátorů MAP v Moravskoslezském kraji, 9.-10.9.2019, Relax Pension Schönwald, Budišov nad Budišovkou

HURÁÁÁ S NÁMI ZA ZÁŽITKY
aneb polytechnika hrou
MAPík nabízí možnost zúčastnit se motivačních exkurzí a workshopů
pro děti, žáky i pedagogy z mateřských a základních škol. Každá škola
zapojená v projektu může ZDARMA využít pro 40 svých dětí/žáků jeden
vzdělávací program dle výběru z inspirativního seznamu.
Děti tak mají možnost poznávat formou aktivního prožitku zajímavá
vědecká a přírodní pracoviště, ekologická centra nebo se mohou podívat
přímo do výroby podniku, případně si sami něco vyrobit.
Více informací o aktivitě a možnosti přihlásit školu do aktivity naleznete na webových stránkách projektu
http://www.map-havirov.cz/zazitkova-polytechnika/
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Co všechno plánujeme stihnout do konce roku…
✓

Účast na Místní krajské konferenci 12.11.2019 v Ostravě + infostánek v rámci konference

✓

Předání plyšového maskota MAPíka jeho autorce

✓

Výjezdy žáků s lektory ze zapojených škol do ekologických center v rámci VP Mladý farmář a
příprava ekologických školních zahrad

✓

Popularizační matematická soutěž „HRÁTKY S ČÍSLY“ pro žáky 6. tříd ZŠ

✓

Proškolení odborných lektorů a spuštění ostrého provozu EEG Biofeedback středisek a jejich
slavnostní otevření na ZŠ Jarošova v Havířov a ZŠ a MŠ Na Nábřeží v Havířově

✓

Realizace klíčové aktivity RODILÝ MLUVČÍ DO ŠKOL – tandemová výuka

✓

Realizace hlavní aktivity ZÁŽITKOVÁ POLYTECHNIKA zaměřené na výjezdy dětí MŠ a žáků ZŠ do
středisek, vědeckých center a firem zaměřených na podporu polytechnického,
přírodovědného a environmentálního vzdělávání

✓

Zážitková akce pro děti, pedagogy, rodiče a veřejnost – „POZNEJ MŮJ SVĚT“ s cílem přiblížit a
formou vlastního prožitku si vyzkoušet určitý handicap

✓

SCÉNICKÉ ČTENÍ knihy Manolito Brejloun pro žáky 4. tříd ZŠ v ZUŠ L. Janáčka, 15.11.2019

✓

KAZUISTICKÉ SETKÁNÍ ŠKOLNÍCH PSYCHOLOGŮ A SPECIÁLNÍCH PEDAGOGŮ z území ORP
Havířov s psychologem a psychoterapeutem Mgr. Přemyslem Mikolášem (leden 2020)

✓

Příprava Metodiky jednotného financování příspěvkových organizací zřizovaných SMH

✓

Na konci září 2019 bude hotový MAPíkův kalendář s namalovanými obrázky od všech dětí,
které se zapojily do výtvarné soutěže o podobu maskota.

PROSTĚ O NÁS JEŠTĚ HOOODNĚ USLYŠÍTE 😉
SLEDUJTE NÁS:
Webové stránky:
http://www.map-havirov.cz

Facebook:
https://www.facebook.com/Map
HavirovII

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

Telefon:

Finanční manažer,
koordinátor spádovosti škol:
Ing. Lenka Slowiková, DiS.
manazer.map@havirov-city.cz

administrator.map@havirov-city.cz

Implementační manažer,
administrátor projektu:
Ing. Monika Miškaříková
administrator.map@havirov-city.cz

+420 596 803 189

E-mail:

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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