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Hlavní události

Logo projektu

▪

Od 1.1.2018 realizujeme
projekt MAP Havířov II

▪

Řídicí výbor v době
nouzového stavu

▪

Pracovní skupiny pracují

▪

Logo, webové stránky
a facebookový profil
projektu a maskot

▪

Implementační aktivity
projektu pozastaveny,
ale plánujeme dál

VE STÍNU PANDEMIE, AVŠAK JEŠTĚ STÁLE
S OPTIMISMEM…
Závěrečný rok realizace našeho projektu
je před námi. I ve stínu pandemie se
neustále snažíme podpořit vzdělávání
našich dětí i pedagogů. Nyní si můžeme
připomenout, na čem jsme od září
pracovali. Na začátku nového školního
roku 2020/2021 proběhl 10. Řídicí výbor.
Zároveň byla zveřejněna výzva pro
navazující projekt MAP III, ve kterém
bychom rádi od začátku roku 2022
pokračovali.
Uspořádali jsme Minikonferenci ředitelů ZŠ,
prostřednictvím které jsme ředitelům
ukázali možnosti distanční výuky v rámci
platformy Google Classroom. Ale nejen to,
zorganizovali jsme také webináře pro
pedagogy
„Učebna
Google
jako
pomocník učitele“ a „Podpůrný webinář
pro začátečníky v MS Teams a MS Forms“.
Také pro rodiče a asistenty pedagogů
jsme připravili seminář pod názvem
„Specifické vzdělávací potřeby dětí a
jejich příprava na školu“, který se konal
v prostorách MŠ Paraplíčko. Proběhl také
další z cyklu kazuistických seminářů
s odborníkem na téma Strach a úzkost
u dětí.

Našim prvňáčkům jsme opět nakoupili
knížky, které jim byly předány v Městské
knihovně Havířov v rámci pasování
prvňáčků na čtenáře. Tentokráte se
mohou děti začíst do knížky Katka a klokan
ze šuplíku od autorky Lenky Rožnovské.
Všem školám jsme nabídli finanční
výpomoc při pořádání Tematického
jarmarku na jejich půdě s cílem podpořit
rozvoj finanční gramotnosti žáků.

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

Ve spolupráci se Slezskou diakonií
realizujeme
interaktivní
Preventivní
programy pro žáky základních škol, a to jak
na prvním, tak i na druhém stupni.
I naše pracovní skupiny nespí na vavřínech
a naplánovaly další aktivity ve svých
ročních akčních plánech pro rok 2021,
které byly schváleny v prosinci 2020
v rámci 11. jednání Řídicího výboru.
Kontrolnímu orgánu MŠMT jsme na konci
roku 2020 předali veškeré informace o naší
činnosti a průběžné vyúčtování projektu.
Poslední rok projektu si ještě spolu užijeme!
I nadále připravujeme mnoho krásných
aktivit
… Realizační tým projektu MAP

„Výchova je všemocná“
Pedagogický optimismus

Webináře na podporu distanční výuky

OKÉNKO

IMPLEMENTAČNÍ

Google Classroom a MS Teams
.
Jelikož se distanční výuka postupně stále více stala nedílnou
součástí vzdělávání našich žáků (nejen) na základních školách, snažili
jsme se zajistit podporu pedagogům v této oblasti formou
podpůrných školení pro využívání nástrojů, které učitelům zjednoduší
práci a ušetří čas během distanční výuky a pomůže se jim tak efektivně
spojit se svými žáky. Jedná se zejména o základy práce
v nejvyužívanějších online platformách na školách tzn. v Google
Classroomu (dvoudenní webinář ve dnech 25.9. a 30.9.2020) a
v aplikaci MS Teams (webináře 4.11. a 12.11.2020).

HAVÍŘOVEM A JEHO OKOLÍM s MAPíkem
pracovní sešit pro žáky 3. a 4. tříd ZŠ

Pracovní skupina Čtenářská gramotnost si pro všechny žáky 3. a 4. tříd základních škol v ORP Havířov připravila novinku
v podobě tvorby kreativního pracovního sešitu nazvaného „Havířovem a jeho okolím s MAPíkem“ doplněným o autorskou
fotodokumentaci. Přestože jsou aktivity pracovního sešitu prioritně zaměřeny na rozvoj čtenářské gramotnosti, hravou formou
napomáhá také k uvědomění si regionální identity žáků v podobě prohloubení vědomostí žáků a získání nových poznatků
o městě a jeho přilehlých obcích, ve kterých děti žijí. Pracovní sešit byl vytvořen v souladu s RVP pro základní vzdělávání a je
určen jako doplňkový materiál pro práci s třídou.
Sešity se podařilo distribuovat na všechny základní školy během začátku školního roku a jsme moc rádi, že ohlasy jak
dětí, tak našich pedagogů, byly velmi kladné. Proto naše PS ČG nezahálí a pustila se s velkým odhodláním do přípravy
pracovního sešitu také pro 2. stupeň ZŠ, který bude zaměřený více na historii města Havířova a jeho okolí a který navíc bude
podpořen ilustrační tvorbou v podobě komiksového příběhu od žáků z našich základních uměleckých škol v rámci vyhlášené
výtvarné soutěže na zadané téma. Už se na výsledky moc těšíme!

WEBINÁŘE pro primární prevenci
spolupráce se Slezskou Diakonií
a s Poradnou pro primární prevenci v Ostravě
a Slezskou Diakonií

Prevence rizikového chování je významná oblast, která je důležitou součástí života
dětí a dospívajících. Zejména na základní škole, kde žáci tráví většinu dne (ať
prezenčně nebo distančně), je nutnou součástí výchovy a vzdělávání. A právě proto
jsme se na ni v rámci projektových aktivit zaměřili. A to jak na děti, tak na pedagogy.

Pro třídní kolektivy na I. a II. stupni ZŠ nabízíme po každou školu zdarma využít tematicky
zaměřené interaktivní programy prevence s cílem minimalizovat rizika projevů chování
žáků. Pro I. stupeň ZŠ jsou nabízeny programy na téma „Být dobrým kamarádem“ nebo
„Když to ve mně vře – jak zvládat agresivitu“. Pro II. stupeň je pak v nabídce program
zaměřený na důležitost života bez předsudků pod názvem „Jiný neznamená divný“.
Pro pedagogy jsme na konci roku 2020 pak zrealizovali celkem 4 vzdělávací webináře
ve spolupráci s odborníkem Tomášem Veličkou, ředitelem Poradny pro primární
prevenci v Ostravě. Webináře se setkaly s velmi kladným ohlasem našich pedagogů
a zvažujeme pokračování úspěšné spolupráce.
Webináře byly zaměřeny na tato témata:
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▪
▪
▪
▪

Kyberšikana a šikana ve školách a školských zařízeních (23.11.2020)
Rizika internetu a netolismus (3.12.2020)
Jak komunikovat s problémovým rodičem (7.12.2020)
Drogové a virtuální závislosti (15.12.2020)

Ukázka práce žáků ze ZŠ Školní 1
v Havířově s pracovním sešitem
HAVÍŘOVEM A JEHO OKOLÍM
S MAPíkem
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~ realizační tým MAPu

OKÉNKO DO MLADÉHO FARMÁŘE

OKÉNKO

Vzdělávací program Mladý Farmář se přehoupl do závěrečné fáze svého pilotního ověřování.
Zapojené školy si začaly připravovat a plánovat Farmářské trhy a jarmarky. Z důvodu zhoršené
epidemiologické situace u nás se prozatím povedly uspořádat na ZŠ Kpt. Jasioka, ZŠ a MŠ s pjv
Albrechtice a na ZŠ a MŠ s pjv Těrlicko. Užili si to jak děti, tak učitelé a v neposlední řadě také rodiče,
kteří k přípravě a svou péčí o školní zahrady přispěly také nemalou měrou. A to byl především náš cíl
– společně se zapojit do environmentálních aktivit škol. A to, jak se jarmarky vydařily a jak si je všichni
užili, můžete vidět na fotkách, které další komentáře nepotřebují…

IMPLEMENTAČNÍ

Farmářské trhy/jarmarky

Realizační tým také nepolevuje, spolupracuje, vzdělává se a MAPuje…
Setkání příjemců IPo MAP v Bolaticích (2.9.2020)

Setkání příjemců IPo MAP (23.11.2020)

Setkání příjemců IPo MAP k výzvě MAP III (16.10.2020)

Setkání příjemců IPO MAP z MSK a Kraj vysočina (10.12.2020)

Webinář MŠMT k výzvě MAP III (6.11.2020)

Setkání příjemců IPo MAP (11.2.2021)

Členové realizačního týmu MAP Havířov se pravidelně účastní všech sice povinných, ale pro členy vítaných
a inspirujících, vzájemných setkávání příjemců IPo MAP v rámci Moravskoslezského kraje, která jsou vedena Národním
pedagogickým institutem ČR v Ostravě, a poskytují tak všem MAPům metodickou pomoc při realizaci jejich projektu.
V posledním půlroce ovšem distanční formou.
Dále jsme se po delší době zúčastnili 25. ledna 2021 inspirativního společného setkání se spřátelenými MAPy (Karviná,
Jablunkov a Třinec), kde panovala jako obvykle vřelá přátelská atmosféra a kde jsme se vzájemně podělili o své poznatky
a zkušenosti s implementačními aktivitami a realizací projektu během období distanční výuky.

Webinář Jak na distanční
výuku matematiky?

Webinář Vyhledávání mimořádně
nadaných dětí v prostředí MŠ

Také matematiku lze učit distančně, a to velmi
interaktivní a zábavnou formou nejen pro děti.
Lektorka předvedla učitelům matematiky praktické
ukázky a tipy na programy i nástroje, které lze využít
při distanční výuce matematiky. I přesto, že se
webinář konal během jarních prázdnin, zájem byl
značný.

Každé dítě je individualita, a to platí o všech dětech.
Mimořádně nadané děti můžeme, ale nemusíme ihned
jasně rozpoznat podle předem daných charakteristik. Jak
tyto děti odhalit v prostředí běžných MŠ a pomoct rozvíjet
jejich intelekt, byl obsahem akreditovaného dvoudenního
webináře, který se nám podařilo uspořádat v polovině
měsíce února pro pedagogy MŠ.
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Co všechno plánujeme stihnout v následujících měsících…
✓

Pokračovat v plánování polytechnických výjezdů pro MŠ/ZŠ a návštěvy oblíbeného místního včelaře

✓

Příprava a tvorba pomocného výukového materiálu pro žáky II. stupně – pracovní sešit zaměřený
na regionální identitu a podporu ČG především spojeného s historií a současnosti města Havířova a jeho
přilehlých obcí

✓

Webinář pro pedagogy a pro rodiče na téma RIZIKA VIRTUÁLNÍ KOMUNIKACE (6.4. a 8.4.2021)

✓

Dvoudenní seminář Podnětné prostředí v MŠ pro pedagogické pracovníky (26.-27.5. 2021)

✓

Kurzy pro pedagogy matematiky ZŠ na téma „Práce s diferencovanou třídou v matematice
pro I. stupeň ZŠ, pro II. stupeň ZŠ (náhradní termín) a na téma GeoGebra jako nástroj rozvoje
matematické gramotnosti na ZŠ (17.5.2021)

✓

Příprava a realizace podpory programů PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ zaměřených na podporu polytechniky
a environmentálních zážitků (červenec až srpen 2021)

✓

Dílna finanční gramotnosti v Městské knihovně Havířov – desková hra Finanční svoboda

✓

„Dvojwebinář“ pro pedagogy ZŠ na téma Aktivizace (na začátku hodiny) desetkrát jinak pro ZŠ
a webinář na téma Reflexe (na konci hodiny) desetkrát jinak pro ZŠ (20.4.2021)

✓

Seminář pro rodiče AAK a využití manuálních znaků v kontaktu s dětmi s potížemi v oblasti dorozumívání
v předškolním věku (termín bude upřesněn, Centrum ADAM Havířov)

✓

Seminář Nastavování funkční komunikace u dětí (22.6.2021)

✓

KAZUISTICKÉ SETKÁNÍ ŠKOLNÍCH PSYCHOLOGŮ A SPECIÁLNÍCH PEDAGOGŮ z území ORP
Havířov s psychologem a psychoterapeutem, Mgr. Přemyslem Mikolášem (5.5.2021 a 2.6.2021).

✓

Výjezdní setkání pracovních skupin, 21. - 22. 5. 2021 Ostravice, hotel Freud (snad situace dovolí)

✓

Vyhodnocení soutěže žákovských projektů KUTÍLCI (květen 2021)

✓

Vyhlášení výtvarné soutěže pro žáky ZUŠ o nejlepší komiksovou tvorbu tematicky zaměřenou
na historii města Havířova

✓

Kurz pro pedagogy ZŠ na téma „Zvyšujeme čtenářskou gramotnost napříč vyučovacími
předměty“ vedené PhDr. Liborem Kynclem (8.6.2021)

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

Facebook:
https://www.facebook.com/M
apHavirovII

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.
slowikova.lenka@havirov-city.cz

administrator.map@havirov-city.cz

Implementační manažer,
administrátor projektu:
Ing. Monika Miškaříková
miskarikova.monika@havirov-city.cz

+420 596 803 189

E-mail:

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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