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Hlavní události

Logo projektu

▪

Od 1.1.2018 realizujeme
projekt MAP Havířov II

▪

Řídící výbor v době
nouzového stavu

▪

Pracovní skupiny pracují

▪

Logo, webové stránky
a facebookový profil
projektu a maskot

▪

Implementační aktivity
projektu pozastaveny,
ale plánujeme dál

POLOVINU MÁME ZDÁRNĚ ZA SEBOU…
a snažíme se zdárně proplout dobou covidovou
Polovina našeho projektu je úspěšně
za námi, ale my nepolevujeme a jedeme
dál. V první polovině roku 2020 nás
všechny zasáhla nemilá událost v podobě
pandemie coronaviru Covid-19, která nás
provází dodnes. I přes všechna úskalí jsme
informovali školy o různých možnostech
online výuky žáků. Sami jsme byli nuceni
přesunout obrovské množství aktivit nejen
pro děti a žáky, ale také pedagogy. Všem
nám
to
pěkně
zamotalo
hlavu,
ale podařilo se nám vše přeorganizovat.

V současné chvíli pracujeme spolu se
členy
pracovní
skupiny
čtenářská
gramotnost na vydání pracovního sešitu
pro žáky I. stupně ZŠ HAVÍŘOVEM A JEHO
OKOLÍM s MAPíkem. Už teď můžeme říci, že
je prostě úžasný ☺.

Abychom naše děti a žáky podpořili
v četbě, rozhodli jsme se rozšířit nabídku
MAPíkovy putovní knihovny o 2 nové knižní
tituly (Memento od R. Johna a Běž,
chlapče běž od Orlev Uri). A do třetice
snažíme se sjednat scénické čtení
I když jsme se nemohli hromadně scházet, s Lukášem Hejlíkem pro žáky přímo do
nezapomněli jsme na členy Řídícího školek a škol. To bude bomba!
výboru a již podeváté jsme je, sice
Abychom naše děti a žáky ochránili před
elektronicky, informovali o průběhu
negativními sociálně-patologickými jevy,
realizace našeho projektu. Další setkání ŘV
navázali jsme spolupráci se Slezskou
plánujeme na 14. 9. 2020. Došlo také na
diakonií
k realizaci
preventivních
hodnocení neboli evaluaci Řídícího
programů na základních školách.
výboru a činnosti pracovních skupin.
Výsledky byly velice pozitivní, z čehož jsme Je
toho
tolik,
tak
neváhejte
a
měli velkou radost.
prozkoumejte i další stránky našeho
Zpravodaje ☺
Ani naše pracovní skupiny nezahálí. Mají
plné ruce práce a společně s realizačním
~ realizační tým projektu
týmem pracují na přípravě zajímavých
aktivit.

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

Pracovní sešit HAVÍŘOVEM
A JEHO OKOLÍM s MAPíkem

Film V SÍTI: Za školou
To byla podívaná! Věříme, že si všech cca 700 dětí
sedmých, osmých i devátých tříd z celého ORP
uvědomily nástrahy a rizika spojená s používáním
sociálních sítí a budou si více chránit své soukromí.
Dokumentární film ve verzi určené pro děti 12+ jsme
zprostředkovali zdarma ve dvou promítacích dnech a
vždy byly plně obsazeny oba sály kina Centrum Havířov.

OKÉNKO

IMPLEMENTAČNÍ

Český dokumentární film o zneužívání dětí
na internetu a nástrahách sociálních sítí

„Film pomocí sofistikovaného experimentu ukazuje, s čím se
v online prostoru potýkají děti ve věku 11–13 let. Dokument už
vidělo takřka dva tisíce diváků, kteří jeho dokončení podpořili v
úspěšné crowdfundingové kampani. Projekce vyvolaly mnoho
reakcí, hodinové debaty a všechny zakončil potlesk vestoje“
~ režisér filmu, Vít Klusák

Filmová projekce v Kině Centrum,
9.-10.3.2020

ŠABLONY III

informační dotační seminář pro ředitele škol a ekonomy
V polovině června jsme informovali naše ředitele mateřských i základních
škol formou dotačního semináře o výzvě č. 02_20_080 Šablony III. Obsahem
semináře bylo nejen vykazování aktivit v době nouzového stavu a mimořádných
opatření a způsoby prodloužení doby realizace Šablon II, ale především základní
informace o aktivitách MŠ a aktivitách ZŠ v nové výzvě Šablony III. Lektorka
ochotně odpovídala na všechny dotazy, které zúčastněné zajímaly.
~ realizační tým MAPu

VÍTÁNÍ LÉTA DĚTÍ S RODIČI
aneb poznejme svět autismu
10. července 2020 jsme společně s dětmi a rodiči přivítali léto. Sluníčko nám svítilo a tak
si děti užily krásný program. Do areálu MŠ Paraplíčko přijeli Klauni z Balónkova, kteří
dětem vykouzlili úsměv na tváři. Maminky si zasoutěžily o nejlepší buchtu a tatínci
zabojovali o nealkoholické pivo. A nebyla by to správná letní akce bez výborných
grilovaných klobásek. Celá akce nám přiblížila svět autismu, rodiče měli možnost
s odborníkem prodiskutovat svou životní situaci, vyměnili si navzájem své zkušenosti a
navázali nové kontakty a přátelství. Celé odpoledne jsme měli možnost vidět, jak autisté
komunikují, jak si hrají, jak se učí a tráví běžný den. A jsme moc rádi, že jsme mohli být u
toho. Jsou totiž skvělí ☺
~ realizační tým MAPu

Z DĚTÍ SE STALI MALÍ
ZAHRADNÍCI.
Na začátku června jsme spolu
s dětmi ze ZŠ Kpt. Jasioka
v Havířově jako jedné ze škol
zapojených do Vzdělávacího
programu Mladý Farmář
za spoluúčasti Mgr. Jany Feberové,
náměstkyní pro školství a kulturu
a regionální TV Polar symbolicky
odemkly školní zahrady.
Děti si na zahradách samy pěstují
bylinky a zeleninu, za pomocí
rodičů a lektorů vyrábí hmyzí hotely
nebo tvoří skalky. A my se
netrpělivě těšíme, až sklidí úrodu
a to co vypěstovali předvedou
na školních farmářských trzích.
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OKÉNKO DO MLADÉHO FARMÁŘE

OKÉNKO

Na začátku června jsme navštívili ZŠ Kpt. Jasioka, abychom
mohli za účasti TV Polar slavnostně otevřít školní zahradu, kterou
jsme v rámci vzdělávacího programu Mladý farmář vybavili
zahradními prvky. Naše pozvání k účasti přijala Mgr. Jana
Feberová, náměstkyně pro školství a kulturu a PhDr. Pavle Hamza,
vedoucí odboru školství a kultury.
Děti nám předvedly, jak se o zahrádku starají a šlo jim to
báječně. Ukázali nám, jak jim roste hrách, ředkvičky, jarní cibule,
rajčata a mnoho dalšího včetně bylinkové zahrádky a krásně
vybudované skalky. Pro ježky postavili ježčí hotel a pro hmyz hmyzí
hotel. Všechny své pěstitelské úspěchy si bedlivě zapisují do
portfolia včetně dalších aktivit, které během zahradničení
provádějí.
Ale nejen tady mají možnost žáci být mladými farmáři. Na
dalších pěti školách na území Havířova a obcí Albrechtice a
Těrlicko jsou děti a žáci do programu Mladý farmář taktéž
zapojeni, a to za vydatné pomoci rodičů. To, co bylo v minulosti
povinné, se vrací a jde vidět, že to byl krok správným směrem.
Teď už netrpělivě čekáme na výsledky jejich
několikaměsíční práce, kterou nám průběžně dokumentují a
začne práce na přípravách školních farmářských trhů, kde si
navzájem předvedou své pěstitelské úspěchy.

IMPLEMENTAČNÍ

Program úspěšně pokračuje, slavnostní otevření školních zahrad

~ realizační tým MAPu

Realizační tým nezahálí a spolupracuje, vzdělává se a MAPuje…
Aby našemu realizačnímu týmu neunikla žádná nová informace k řízení projektu MAP II, účastní se všech společných
setkání příjemců IPo MAP včetně setkávání s podobnými projekty ve vzdělávání.
Na první setkání v roce 2020 nás pozval Národní pedagogický institut České republiky na své krajské pracoviště v
Ostravě dne 21.1.2020. Hlavním tématem bylo kariérové poradenství, nové informace k projektům SYPO a APIV B,
prezentace zástupců Krajského akčního plánu k projektu OKAP, problematika gendru a volby povolání a mnoho dalšího.
V březnu jsme se vydali do Hradce nad Moravicí, abychom diskutovali s ostatními MAPy a MASkami v našem kraji o
problematice „Středního článku vedení regionálního školství“.
Následná setkání příjemců IPo MAP již probíhala online formou přes Microsoft Teams, neboť nás všechny nečekaně
zastihla pandemie nového typu coronaviru. V květnu, prostřednictvím společné online videokonference, jsme se dozvěděli
aktuální informace projektu SRP a sdíleli jsme své poznatky a nápady s ostatními realizátory Místních akčních plánů. Ke konci
června nám zástupci projektu OKAP II, rovněž formou videokonference, představili jednotlivé aktivity projektu OKAP II, nabídli
nám možnost zapojení našeho MAPu do aktivit a na konci proběhla mezi účastníky diskuze. Příští školní rok se s realizátory
MAP opět rádi uvidíme a snad již tradiční formou a to osobně.

VČELKY DO ŠKOLKY A VČELY DO ŠKOLY
Všichni víme, že včely jsou úžasné bytosti z říše hmyzu. Naskytla se nám příležitost navázat spolupráci přímo
s panem včelařem a domluvit tak od září 2020 besedy pro děti MŠ i žáky ZŠ ve školách. V nabídce jsou čtyři druhy
besed s tématy: ZA TAJEMSTVÍM ŽIVOTA VČEL, APITERAPIE A VČELÍ PRODUKTY, VČELÍ PASTVA a VČELY SAMOTÁŘKY.
Děti se jedinečnou a zážitkovou formou mají možnost dozvědět nejen vše o včelaření, ale i o historii včelařství
a o životním prostředí včel.
Včelař bude vyprávět o životě včel,
včelaření
i
včelích
produktech,
předvede jim různé praktické ukázky
výroby svíček a medových produktů.
Krásná aktivita, která i krásně voní
medem.
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Co všechno plánujeme stihnout v následujících měsících…
✓

Pokračovat v plánování polytechnických výjezdů pro MŠ/ZŠ a dokončení realizace polytechnických
workshopů v rámci spolupráce ZŠ s polytechnickými SŠ

✓

Obnovit výjezdy do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro žáky 9.-p tříd ZŠ

✓

Seminář pro rodiče a asistenty pedagogů na téma Specifické vzdělávací potřeby dětí a jejich
příprava na školu (15. 9. 2020, MŠ Paraplíčko, Havířov)

✓

MINIKONFERENCE ŘEDITELŮ ZŠ z ORP Havířov zaměřená na problematiku distanční výuky na školách a
zdravého životního stylu a jeho vlivu na úspěšnost ve vzdělávání (14.9.2020, ZŠ Moravská Havířov)

✓

Dvoudenní seminář Podnětné prostředí v MŠ pro pedagogické pracovníky (8. - 9. 10. 2020)

✓

Kurzy pro pedagogy matematiky ZŠ na téma „Práce s diferencovanou třídou v matematice (14. 10.
2020 pro I. stupeň ZŠ, 15. 10. 2020 pro II. stupeň ZŠ)

✓

Seminář Typografie aneb principy práce s textem v praxi pro pedagogy MŠ a ZŠ (19. 10. 2020,
Havířov)

✓

KAZUISTICKÉ SETKÁNÍ ŠKOLNÍCH PSYCHOLOGŮ A SPECIÁLNÍCH PEDAGOGŮ z území ORP
Havířov s psychologem a psychoterapeutem Mgr. Přemyslem Mikolášem (11.11. 2020 a 9.12.2020,
Centrum ADAM Havířov)

✓

Výjezdní setkání pracovních skupin 13. - 14. 11. 2020 Ostravice, hotel Freud

✓

Setkání 16. 11. 2020 pro pedagogické pracovníky MŠ a veřejnost s uznávaným dětským psychologem
Mgr. Jiřím Haldou na téma DÍTĚ NENÍ MALÝ DOSPĚLÁK aneb dospělák nemá být velké dítě

✓

Vyhodnocení soutěže žákovských projektů KUTÍLCI (27. 11. 2020, ZŠ Žákovská Havířov)

✓

Kurz pro pedagogy ZŠ na téma „Zvyšujeme čtenářskou gramotnost napříč vyučovacími
předměty“ vedené PhDr. Liborem Kynclem, 8.12.2020

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
Finanční manažer,
koordinátor spádovosti škol:
Ing. Lenka Slowiková, DiS.
slowikova.lenka@havirov-city.cz
Implementační manažer,
administrátor projektu:
Ing. Monika Miškaříková
miskarikova.monika@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
Organizační odbor
Svornosti 86/2, 736 01 Havířov – Město
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