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2.   Kontrola usnášeníschopnosti ŘV

Počet členů: 24 členů (rozvázaná spolupráce se zástupcem ASZ)

Přítomno: členů

Usnášení schopnost: 

„Přinášíme našim dětem nové 

zážitkové učení, možnosti, učební 

pomůcky, podporu a rozvoj 

vzdělávání“. 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov II

1. Úvodní slovo realizátora projektu

Vážení členové Řídicího výboru projektu MAP Havířov II,

všichni se teď nacházíme pro nás v nezvyklé době a nečekané situaci související s vypuknutím 
pandemie koronaviru covid-19 nejen v České republice, ale na celém světě. I přes všechna opatření 
a omezení se celý realizační tým projektu společně usilovně snaží projekt MAP Havířov II udržet 
v běhu a s minimálním dopadem na jeho realizaci. 

Protože se není možné v této chvíli scházet osobně ve větším počtu osob, ale zároveň je povinností ŘV, 
dle platného a schváleného Statutu ŘV, se 4x ročně sejít, rozhodli jsme se Vás informovat o dění 
v projektu a stavu jednotlivých aktivit za období od ledna 2020 do teď elektronickou formou 
a připravili jsme tuto přehlednou prezentaci.

Věnujte proto, prosím, jejímu obsahu svou pozornost, abychom tak navzájem neztratili povědomí 
o dění v projektu, realizaci aktivit a činnosti svých kolegů, členů pracovních skupin a nás jako členů 
realizačního týmu. Pokud budete mít jakékoliv dotazy k aktivitám nebo jiné podněty k realizaci 
projektu, neváhejte nás kontaktovat. Rádi se Vám budeme věnovat.

Děkujeme za pozornost a těšíme se na viděnou snad co nejdříve v lepších časech.

Realizační tým projektu MAP Havířov II

Alena Nogolová, Lenka Slowiková, Monika Miškaříková a Petra Kantorová.
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3. Aktuální 
informace

❑ Dle možností RT osobní navštěvování jednání pracovních skupin, individuální 
setkávání s vedoucími PS a operativní komunikace s členy i vedoucími PS 
dle potřeby.

❑ Obsazení pozic lektorů Vzdělávacího programu Mladý farmář
(od 1. ledna 2020 do 31.12.2020).

❑ V lednu 2020 proběhla inventarizace majetku pořízeného v rámci VP Mladý 
farmář (prvky přírodních zahrad na zapojených školách).

❑ RT se průběžně setkává na pracovních jednáních s vedením města, s řediteli 
školských zařízení a ostatními aktéry zapojenými do projektu MAP Havířov II.

❑ Účast realizačního týmu na povinném Setkání příjemců IPo MAP (21.1.2020, 
Ostrava) pořádaném NPI (dříve NIDV). 

❑ Účast RT na společném diskuzním jednání (21.1.2020, Třinec) spřátelených 
realizátorů MAP v okolí (Karviná, Třinec, Jablunkov).

❑ Pracovní setkání RT s ostatním realizátory MAP Moravskoslezského kraje
(5.3.2020, Hradec nad Moravicí) na téma „střední článek“. 

❑ Společné setkání vedoucích pracovních skupin (6.2.2020, MMH Havířov) –
dosavadní shrnutí realizovaných aktivit a rozdělení úkolů pracovních skupin v 
dalších měsících. 
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3. Aktuální 
informace

❑ Povinná evaluace činnosti Řídicího výboru – únor 2020.

❑ Povinná evaluace činnosti Pracovních skupin – únor 2020.

❑ Vypořádání připomínek ke Zprávě o realizaci č. 3 a Žádosti o platbu č. 4. 

❑ Schválení ZoR č.3 a ŽoP č.4; proplaceny v požadované finanční prostředky.

❑ Organizační zajištění Výjezdního setkání pracovních skupin II – hotel Freud 
v Ostravici (náhradní termín 13. – 14.11.2020).

❑ Uskutečněna filmová projekce českého dokumentárního filmu V SÍTI: za školou 
ve verzi pro děti od 12 let pro žáky 7. a 8 tříd ZŠ z ORP Havířov 
(9. a 10. března 2020, kino Centrum Havířov).

❑ Splnění povinnosti – každoroční předání informace o realizaci polytechnických 
aktivit MAP Havířov II realizátorům KAP (Krajského akčního plánu).

❑ Po vyhlášení nouzového stavu v ČR a uzavření školských zařízení RT nabízí  
školám odkazy na možnosti online výuky, webináře, apod.

❑ Plánované akce průběžně zastaveny nebo přesunuty na náhradní termíny 
(v souvislosti se současným stavem týkajícího se epidemie koronaviru v ČR).

Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov II 5



4. 

Personální 
změny

❑ Agentura pro sociální začleňování – Úřad vlády ČR
▪ Mgr. Zuzana Vanysacker, expert na MAP 

(obdržena nominace na nového člena ŘV)
▪ V březnu 2020 ukončena spolupráce ze strany ASZ

❑ Lektoři VP Mladý farmář – od 01/2020 do 12/2020
▪ Daniela Wlosoková

ZŠ a MŠ s pjv Źwirki i Wigury Těrlicko 
▪ Martina Kolková

ZŠ Kpt. Jasioka, Havířov – Prostř. Suchá
▪ Mgr. Jolanta Kožuszniková

ZŠ a MŠ s pjv Školní, Albrechtice
▪ Mgr. Jana Durdová

ZŠ 1.máje, Havířov – Město
▪ Mgr. Vlastimil Česák

ZŠ a MŠ Na Nábřeží, Havířov – Město
▪ Irena Burová – nově od 1.4.2020 (náhrada za odchod na dlouhodobou 

nemocenskou Mgr. Zuzany Bugáňové)
MŠ Radniční, Havířov – Město 
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5. 
Evaluace ŘV 
– prezentace výsledků

Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov II

VÝSLEDKY EVALUAČNÍHO ŠETŘENÍ

Evaluační šetření činnosti Řídicího výboru MAP Havířov II proběhlo v únoru 2020
realizované formou elektronického dotazníkového šetření.

Cíl evaluace: zjištění, jak členové ŘV hodnotí ze své perspektivy naplňování priorit
a cílů projektu MAP II.

Nástroj evaluace: dotazník v elektronické formě přes aplikaci Google.

Rozesláno všem 25 členů Řídicího výboru MAP Havířov II.
Odpovědělo celkem 19 členů.

Výsledky šetření tvoří samostatnou přílohu prezentace.
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6. Dotační okénko

Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov II 8

OP VVV Šablony III – pouze pro MŠ a ZŠ

Podávání žádostí: 31. 3. 2020 – 29. 6. 2021

Realizace: max. do 30. 6. 2023

Délka projektu: min. 12 měsíců, max. 24 měsíců

Zahájení projektu: Až po skončení realizace projektu z výzvy šablony II, ALE..
Výjimkou je prodloužení realizace projektu výzvy OP VVV č.
02_18_063 Šablony II v souvislosti se zásahem vyšší moci, kdy
může dojít k částečné souběžné realizaci projektů výzvy č.
02_18_063 Šablony II a č. 02_20_080 Šablony III. V takovém
případě nesmí dojít k souběžné realizaci stejných aktivit
realizovaných v projektu výzvy č. 02_18_063 Šablony II a č.
02_20_080 Šablony III.

Výpočet rozpočtu: 200 000 Kč na subjekt + (počet dětí/žáků x 1 500 Kč). Počet dětí
a žáků vždy k 30. 9., zveřejněno u výzvy. V případě, že právnická
osoba vykonává činnost zároveň mateřské a základní školy, se
částka 200 000 Kč počítá jedenkrát za MŠ a jedenkrát za
ZŠ, celkem tedy 400 000 Kč. Max. do výše 5 mil. Kč.

Záloha: Jedna zálohová platba ve výši 100% dotace.



6. Dotační okénko
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Povinná aktivita: Projektový den ve výuce.

Místo realizace: Území Evropské unie; aktivita Zahraniční stáže pedagogických
pracovníků MŠ/ZŠ může být realizována i mimo území EU, a to
na území Norska a Islandu.

Vstupní podmínka: Podmínkou možnosti čerpání finančních prostředků ve výzvě
Šablony III je vyplnění dotazníku ve webovém rozhraní
https://sberdat.uiv.cz/login. Škola volí minimálně jednu šablonu
z oblasti, která bude v dotazníkovém šetření vyhodnocena jako
nejslabší. Pokud by došlo k situaci, kdy škola bude mít
vyhodnoceno více nejslabších s oblastí s identickou číselnou
hodnotou vyhodnocení těchto oblastí, volí pro každou z nich
minimálně jednu šablonu. Dotazník je zpřístupněn nejdříve 6
měsíců před ukončením projektu výzvy Šablony II.

Bagatelní podpora: Projekt nemusí být koncipován tak, aby vzdělávací aktivity každé
podpořené osoby v souhrnu dosahovaly minimální hranice
bagatelní podpory (24 hodin).

https://sberdat.uiv.cz/login


6. Dotační okénko
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I. Aktivity pro MATEŘSKÉ ŠKOLY:

Personální podpora
3.I/1 Školní asistent – personální podpora MŠ (4.299,- / úvazek 0,1)
3.I/2 Školní speciální pedagog – personální podpora MŠ (6.887,- / úvazek 0,1)
3.I/3 Školní psycholog – personální podpora MŠ (34.435,- / 0,5 úvazek)
3.I/4 Sociální pedagog – personální podpora MŠ (5.947,- / 0,1 úvazek)
3.I/5 Chůva – personální podpora MŠ (3.896,- / 0,1 úvazek)

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ
3.I/6 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím
vzájemných návštěv (5.290,-)
3.I/7 Zahraniční stáže pedagogických pracovníků MŠ – Novinka

Aktivity rozvíjející ICT v MŠ
3.I/8 Využití ICT ve vzdělávání v MŠ – varianty 64, 48, 32 a 16 týdnů

Rozvojové aktivity MŠ
3.I/9 Projektový den ve výuce (povinná aktivita), (5.256,- / den)
3.I/10 Projektový den mimo školu (6.279,- / 10 dětí)

Spolupráce s rodiči dětí MŠ a veřejností
3.I/11 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ
(26.868,-)



6. Dotační okénko
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I. Aktivity pro základní školy:

Personální podpora
3.II/1 Školní asistent – personální podpora ZŠ (4.299,- / úvazek 0,1)
3.II/2 Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ (6.887,- / úvazek 0,1)
3.II/3 Školní psycholog – personální podpora ZŠ (34.435,- / úvazek 0,5)
3.II/4 Sociální pedagog – personální podpora ZŠ (5.947,- / úvazek 0,1)
3.II/5 Školní kariérový poradce – personální podpora ZŠ (6.297,- / úvazek 0,1)

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ
3.II/6 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím
vzájemných návštěv (5.290,-)
3.II/7 Tandemová výuka v ZŠ (9 690,-)
3.II/8 Zahraniční stáže pedagogických pracovníků ZŠ – Novinka

Aktivity rozvíjející ICT v ZŠ
3.II/9 Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ – varianty 64, 48, 32 a 16 týdnů

Extrakurikulární a rozvojové aktivity ZŠ
3.II/10 Klub pro žáky ZŠ (21 164,-)
3.II/11 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem (10 582,-)
3.II/12 Projektový den ve výuce (povinná aktivita), (5 256,- / den)
3.II/13 Projektový den mimo školu (6 279,- / 10 dětí)

Spolupráce s rodiči žáků ZŠ a veřejností
3.II/14 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ
(26.868,-)



Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov II

PS PRO ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

Příprava preventivních programů, přizvání specialistů a odborníků na setkání PS,
udělení statutu „rovné příležitosti“ k aktivitám dalších pracovních skupin v ročních
akčních plánech pro rok 2020.

Provoz EEG BIOFEEDBACK STŘEDISEK 
▪ na ZŠ Jarošova a ZŠ a MŠ Na Nábřeží v Havířově

▪ účast lektorů EEG Biofeedback středisek na setkání pracovní skupiny, kde 
informovali o průběhu a stavu aktivity

▪ současný stav: v provozu od května 2020 (vydán souhlas Řídicího orgánu k 
individuálnímu provozu)

Aktivita KAZUISTICKÝ SEMINÁŘ s odborníkem z praxe

▪ pod vedením psychologa a psychoterapeuta Mgr. Přemysla Mikoláše 
pro speciální pedagogy a školní psychology na území ORP Havířov

▪ dobrovolné skupinové setkání, vzájemné sdílení příkladů z praxe a 
skupinové řešení problematických příkladů z praxe vztažené k problematice 
školských poradenských zařízení

▪ I. setkání: proběhlo 22.1.2020 v centru ADAM – autistické děti a my

▪ II. setkání: přesunuto na termín 23.9.2020 (původní termín 22.4.2020).

7. 
PLÁNOVANÉ 
IMPLEMENTAČNÍ 
AKTIVITY 
DO KONCE 
ŠKOLNÍHO ROKU 

2019/2020
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Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov II

PS PRO ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

Akce pro veřejnost SVĚTOVÝ DEN AUTISMU v Havířově
▪ osvětová akce pro veřejnost za spolupráce Poradenského střediska pro 

rodinu a dítě „RaD“, příspěvkové organizace SSMH, která si může vyzkoušet, 
jak se učí, jak si hrají a jak komunikují autisté

▪ zábavné soutěžní odpoledne pro děti a veřejnost za účasti organizací: 
RaD Havířov, MIKASA, MŠ Paraplíčko, SŠ a ZŠ Havířov-Šumbark, Centrum 
ADAM – autistické děti a my, Podané ruce a Město Havířov (MAP Havířov II)

▪ současný stav: termín 2.4.2020, zrušeno (hledá se náhradní termín)

Program CO SE MĚ (NE)DOTÝKÁ

▪ program psychosociální průpravy pro žáky II. stupně ZŠ (6.-8. třída ZŠ) v péči 
kurátorů OSPOD MMH

▪ celkem naplánováno 10 skupinových setkání (1x měsíčně) v průběhu r. 2020

▪ cíl: prevence rizikového chování u dětí, práce ve skupině, sebepoznávání, 
tematické práce (komunikace, řešení konfliktů, zodpovědnost), zvládání 
emocí, nácvik psychosociálních dovedností, konstruktivní řešení problémů

▪ současný stav: pozastaveno
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Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov II

PS PRO ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

Kurz PŘEDŠKOLÁK S MAPíkem
▪ kurz pro děti předškolního věku za účasti rodičů s využitím prvků Montessori, 

▪ u dětí zaměřený na: rozvoj dovedností důležitých pro přípravu na psaní, čtení 
a matematiku, podporu sebevědomí a radosti z práce 

▪ u rodičů zaměřený na: poznání svého dítěte při práci, jeho silných stránek, 
organizaci jeho práce a co je potřeba trénovat pro přípravu na školu

▪ celkem 10 lekcí na Montessori ZŠ Úsměv v Havířově 
(od 14.1.2020, každé úterý)

▪ současný stav: poslední lekce odložena

Seminář SPECIFICKÉ VZDĚLÁVACÍ POTŘEBY DĚTÍ A JEJICH PŘÍPRAVA NA ŠKOLU 

▪ seminář pro asistenty pedagogů a rodičů dětí se SVP, kteří nabízí komplexní 
pohled na optimální přípravu do školy, legislativní rámec ochrany dětí 
se SVP a jejich možnosti vzdělávání vč. stupňů podpůrných opatření.  
Dále seznámení s programem KUPOZ pro rozvoj pozornosti určený dědem 
s ADD a ADHD; příklady dobré praxe a diskuze s rodiči

▪ termín a místo: 19.5.2020, MŠ Paraplíčko Havířov

▪ současný stav: zrušeno (domlouvá se náhradní termín)

14



Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov II

PS PRO ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

Dvoudenní seminář PODNĚTNÉ PROSTŘEDÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE
▪ určeno pro: pedagogické pracovníky v MŠ

▪ cíl: seznámení se základními znaky podnětného, fyzicky i psychicky 
bezpečného prostředí ve třídě MŠ (jak vytvořit ve třídě prostředí jak 
materiální, tak i sociální pravidla, která odpovídají požadavkům RVP PV)

▪ termín: 16.–17.3.2020, Městská knihovna Havířov

▪ současný stav: náhradní termín 7.–8.10.2020

Prožitkový program POZNEJ MŮJ SVĚT

▪ zážitkový program pro děti, žáky a veřejnost, v rámci něhož si účastníci 
budou moci vyzkoušet, jaké je být handicapovaným formou vlastního 
prožitku (např. vyzkoušení si specifických pomůcek, navození samotného 
handicapu na jednotlivých stanovištích v rámci prostoru akce)

▪ cíl: vnímání odlišnosti jako příležitost k obohacení, uvědomování si hodnoty 
spolupráce a pomoci lidem s handicapem

▪ zaměření handicapu: oční vady a slepota

▪ termín a místo: 30.5.2020, SVČ Don Bosko Havířov-Šumbark

▪ současný stav: zrušeno (domlouvá se náhradní termín)
15



Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov II

PS ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST

Aktivita MAPíkova PUTOVNÍ KNIHOVNA
▪ putovní knižní fond pro ZŠ za účelem společné práce pedagoga a celé třídy 

s jedním knižním titulem (celkem 9 knižních titulů, z toho 7 titulů pro I. stupeň 
ZŠ a 2 tituly pro II. stupeň ZŠ)

▪ aktivita ve spolupráci s Městskou knihovnou Havířov na podporu čtenářské 
gramotnosti; knižní tituly vybrány na základě reálných požadavků ZŠ

▪ velký zájem o aktivitu ze strany škol

▪ zájem o doplnění stávajícího fondu o dva nové knižní tituly - MEMENTO, Radek 
John (30 ks) a kniha BĚŽ, CHLAPČE, BĚŽ, Uri Orlev (30 ks)

▪ současný stav: pozastaveno

Aktivita UŽ JSME ČTENÁŘI S MAPíkem II 
▪ zakoupení knížky pro všechny prvňáčky v ORP Havířov (447 ks)

▪ spolupráce s Městskou knihovnou Havířov a ostatními obecními knihovnami 
v území (Havířov, Horní Bludovice, Horní Suchá, Těrlicko, Albrechtice)

▪ knihovny pracují s žáky během celého školního roku a připravují nad rámec 
svých běžných činností aktivity vedoucí především k podpoře a rozvoji zájmu 
dětí o samotnou četbu. Následně proběhne slavnostní pasování na čtenáře 
a žáci získají jako odměnu vlastní Knížku pro prvňáčka.

▪ pro škol. rok 2019/2020 – zakoupen titul Katka a klokan ze šuplíku od Lenky 
Rožnovské

▪ současný stav: knihy zakoupeny a předány knihovnám; aktivita pozastavena, 
předání knih a pasování prvňáčků na čtenáře v novém školním roce 2020/2021
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Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov II

PS ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST

Workshop KOMENSKÉHO ŽIVÁ TISKÁRNA aneb lis myšlenky
▪ vzdělávací program ve formě interaktivní vzdělávací dílny pro pedagogy ZŠ 

a pracovníků knihoven, který ukazuje pedagogům, jak vypadala tiskárna J.A. 
Komenského zprostředkovaný prostřednictvím herců Studia Bez Kliky.

▪ termín: 18.3.2020 (2x), Městská knihovna Havířov

▪ současný stav: pozastaveno (domlouvá se náhradní termín v říjnu 2020)

Aktivita SCÉNICKÉ ČTENÍ S MAPíkem II 
▪ netradiční forma propagace knižní kultury formou divadelního představení 

herců s knihou v ruce, který poutavou formou předkládá divákům zcela nový 
zážitek z četby jako nástroj podpory rozvoje čtenářství u dětských diváků

▪ účinkující: herci z projektu LiStOVaNI.cz (Lukáš Hejlík, Alan Novotný, Markéta 
Lánská)

▪ místo: multifunkční sál KD Radost Havířov (bude ještě upřesněno)

▪ termín č.1: 8.6.2020 – 3x představení Kvak a Žbluňk (pro MŠ)

▪ termín č.2: 9.6.2020 – 3x představení Život k sežrání (pro 6.-9. ročníky ZŠ)

▪ současný stav: aktivita pozastavena (domlouvá se náhradní termín)
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PS MATEMATICKÁ GRAMOTNOST

Semináře PRÁCE S DIFERENCOVANOU TŘÍDOU V MATEMATICE 
▪ realizace DVVP pro učitele matematiky – interaktivní seminář pro učitele 

I. a II. stupně ZŠ 

▪ termíny: 11.3. a 12.3.2020, Městská knihovna Havířov

▪ současný stav: náhradní termín 14. a 15. října 2020

Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov II

PS FINACOVÁNÍ

Aktivita METODIKA VEDENÍ JEDNOTNÉHO ÚČETNICTVÍ
▪ příprava praktické metodiky s cílem sjednocení postupů účtování 

příspěvkových organizací zřizovatele za spoluúčasti OŠK a KIA 

▪ současný stav: příprava metodiky 

Workshop PŘÍSTUPNOST WEBOVÝCH STRÁNEK A MOBILNÍCH APLIKACÍ 
VE VEŘEJNÉM SEKTORU

▪ termín: podzim 2020

▪ současný stav: plánování a příprava aktivity

Seminář DOTAČNÍ SEMINÁŘ – ŠABLONY III
▪ příprava informačního semináře pro ředitele, ekonomy a účetní škol 

a školských zařízení

▪ termín: 18.3.2020, Hotel Zámek Havířov

▪ současný stav: zrušeno 18



Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov II

PS OBČANSKÉ KOMPETENCE

Vzdělávací program MLADÝ FARMÁŘ
▪ příprava zahrad a montáž dodaných prvků za pomoci rodičů a dětí 

(podzim 2019 až jaro 2020)

▪ smlouva o výpůjčce movitých věcí – zaslány k podpisu šesti zapojeným 
školským organizacím (březen 2020). Obsah smluv: zapůjčení všech prvků 
přírodní zahrady určených k realizaci aktivity.

▪ současný stav: probíhá realizace aktivity podle harmonogramu metodiky –
výsadba semen a sazenic, zakládání skalek, výroba hmyzích hotelů aj.

DEN S MAPíkem V POSLANECKÉ SNĚMOVNĚ Parlamentu ČR
▪ jedná se o exkurze žáků 9. tříd ZŠ do Poslanecké sněmovny 

(organizovaný program v budovách a prostorách PS, zhlédnutí 
dokumentárního filmu o vývoji parlamentarismu v ČR, osobní setkání 
s poslancem, prohlídka prostor, účast na plenární schůzi PS jako divák) 

▪ pilotní exkurze: 28.1.2020, žáci ZŠ Žákovská

▪ přihlášeny: ZŠ Mládežnická, ZŠ 1.máje, ZŠ Kpt. Jasioka, ZŠ Školní 

▪ současný stav: pozastaveno, příprava náhradních termínů na podzim 
r. 2020
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Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov II

PS OBČANSKÉ KOMPETENCE

Filmová projekce V SÍTI: ZA ŠKOLOU (verze od 12 let)

▪ promítání českého dokumentárního filmu s doporučenou přístupností 
od 12 let, režie: Barbora Chalupová a Vít Klusák 

▪ film je doplněn o praktické rady, návody a komentáře hereček

▪ dokumentární film vypráví strhující drama tří hrdinek alias „dvanáctiletých 
dívek“ od castingu až po osobní schůzky, kde se sexuálními predátory 
setkávají tváří v tvář pod dohledem ochranky a skrytých kamer. Film 
pomocí sofistikovaného experimentu ukazuje, s čím se v online prostoru 
potýkají děti ve věku 11-13 let, které se připojí na sociální sítě. 

▪ určeno pro: žáky 7. a 8. tříd ZŠ v ORP Havířov II

▪ termín: 9.3.2020 a 10.3.2020, malý a velký sál Kino Centrum Havířov

▪ účast: 13 základních škol, celkem 776 osob, vstupné plně hrazeno 
z prostředků projektu MAP Havířov II
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Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov II

PS PRO TRH PRÁCE

Aktivita ZÁŽITKOVÁ POLYTECHNIKA
▪ každá škola má možnost vyvézt 40 dětí/žáků do zajímavých míst zaměřených 

na podporu polytechnického, přírodovědného a environmentálního 
vzdělávání. 

▪ školy a školy již absolvují jednotlivé návštěvy – v současnosti tuto možnost 
využilo celkem 13 školských zařízení 

▪ současný stav: rozplánováno dalších 7 školských zařízení – pozastaveno

Aktivita KUTÍLCI,  soutěž žákovských projektů
▪ školy osloveny, přihlášeno celkem 12 škol a 16 modelů ve 3 kategoriích 

(MŠ – zoologická zahrada, I. stupeň ZŠ – Dinopark, II. stupeň ZŠ – Sluneční 
soustava)

▪ odměna pro výherce: exkurz se zajištěným vzdělávacím programem v ZOO, 
DinoParku a Planetáriu v Ostravě 

▪ fáze: výroba 3D modelů na zadané téma dle kategorie

▪ vyhodnocení: v prostorách ZŠ Žákovská před porotou složenou ze zástupců 
zřizovatele, RT, PS pro trh práce, zástupců ZUŠ a Okresní hospodářské 
komory Karviná

▪ současný stav: aktivita přesunuta na začátek dalšího školního roku 
2020/2021.
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PS PRO TRH PRÁCE

Aktivita RODILÝ MLUVČÍ do škol formou tandemové výuky 
▪ navázána spolupráce se 2 rodilými mluvčími (Anglie i Amerika) 

▪ využilo celkem 8 základních škol; kladná zpětná vazba

▪ současný stav: probíhá spolupráce s jedním rodilým mluvčím 
na ZŠ K. Světlé formou online výuky a přípravy metodických listů pro žáky

Aktivita POLYTECHNICKÉ WORKSHOPY – spolupráce ZŠ a SŠ   
▪ zapojeny 4 polytechnické SŠ v Havířově a 7 základních škol z ORP Havířov

▪ cíl: seznámit žáky 8. a 9. ročníků ZŠ s polytechnickými obory 
prostřednictvím odborného vybavení SŠ; žáci pod vedením 
pedagogických pracovníků mohou pracovat v dílnách a odborných 
učebnách v délce 3 vyučovací hodiny/ 1 workshop

▪ od února 2020  začaly probíhat jednotlivé workshopy 
(každá ZŠ absolvuje 3x polytechnický workshop na zvolené SŠ)

▪ současný stav: pozastaveno, aktivita prodloužena do příštího školního 
roku
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9. Schválení dílčích 
úkolů pro následující 
3 měsíce a plán 
setkávání v průběhu 

roku 2020

10. Diskuze

11. Závěr

❑ Schválení dílčích úkolů:
- naplňování ročních akčních plánů
- naplňování komunikačního plánu a procesů projektu
- evaluace

❑ Plán setkání v průběhu roku 2020:
září 2020
prosinec 2020
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Děkujeme za pozornost.

Statutární město Havířov
Magistrát města Havířov, Organizační odbor

Svornosti 86/2, 736 01  Havířov - Město
Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov II

„Spolu to zvládneme“.

Realizační tým projektu.

REALIZAČNÍ TÝM PROJEKTU:   

Manažer projektu,

koordinátor zpracování MAP:

Ing. Alena Nogolová

nogolova.alena@havirov-city.cz

Finanční manažer,

koordinátor spádovosti škol:

Ing. Lenka Slowiková, DiS.

manazer.map@havirov-city.cz

Implementační manažer, 

administrátor projektu:

Ing.  Monika Miškaříková

administrator.map@havirov-city.cz

tel.: 596 803 189
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