Zpravodaj MAPík Havířovský
leden 2022 – červen 2022

Zpravodaj projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov III“
reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0020411

Hlavní události

Logo projektu

▪

Od 1.1.2022 realizujeme
projekt MAP Havířov III

▪

Ustanovení Řídicí výboru

▪

Ustanovení Pracovních
skupin

▪

Logo, webové stránky
a facebookový profil
projektu a maskot

▪

Odborná setkávání a
spolupráce s ostatními
projekty

NEPOLEVUJEME, JEDEME DÁL A BUDEME
OPĚT MAPOVAT POTŘEBY ŠKOL…
Místní akční plánování na území ORP
Havířov je realizováno od 1.4.2016
nepřetržitě, kdy byl zahájen projekt MAP I
a na něj plynule navázal projekt MAP II. Za
těchto 5 let se podařilo v území vytvořit
funkční partnerství čítající několik desítek
aktérů, spočívající v zapojení všech
zřizovatelů v území, všech škol (MŠ, ZŠ,
ZUŠ), organizací formálního a zájmového
vzdělávání, MAS, Okresní hospodářské
komory
Karviná
jako
zástupce
zaměstnavatelů v regionu, ITI a další
významné a ne méněcenné partnery.
Od ledna 2022 jsme tedy plynule navázali
na předešlé projekty projektem MAP
Havířov III, jehož nositelem je stále
Statutární město Havířov a který je opět
spolufinancován z Evropského sociálního
fondu a státního rozpočtu ČR.

samochvály, se dá říci, že se podařilo
nastartovat, udržet a nadále rozvíjet
úspěšná a fungující partnerství, vzájemnou
spolupráci a diskuzi nad potřebami nejen
škol a školských zařízení na území ORP
Havířov, ale také zvýšit povědomí
o projektu u široké veřejnosti. Náš maskot,
MAPík Havířovský, je už nedílnou součástí
našich škol a jako realizační tým jsme na
tuto skutečnost skromně hrdí
.

Co nás v nejbližších dvou letech
tedy čeká? To se dozvíte v následujícím

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

obsahu našeho Zpravodaje …

Především se budeme opět snažit
pokračovat v navázaných a fungujících
partnerstvích, zkoumat a objevovat
potřeby školek a škol na našem území a
přibližovat
se
veřejnosti
a
našim
pedagogům, protože především na nich
A co se tedy změnilo oproti MAPu je postaven základ veškeré vzdělanosti.
II? Kromě registračního čísla a číslice na Prostě se budeme nadále setkávat!
konci názvu téměř v zásadě „nic velkého“.
Realizační tým zůstal zachován, jen se
členům týmu změnily pracovní pozice. Až
~ Realizační tým projektu MAP Havířov
na pár změn zůstaly ve stejném složení
všechny pracovní skupiny a zastoupení
Řídícího výboru. Se skromnou dávkou

„Výchova je všemocná“
Pedagogický optimismus

PRACOVNÍ SKUPINY
pracují na plánování svých aktivit v tzv. Ročních Akčních Plánech (RAPech)

PROJEKTOVÉ
OKÉNKO AKTIVIT

V současnosti v rámci projektu funguje celkem 6 pracovních skupin, které se věnují svým dílčím oblastem
působnosti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

PS Čtenářská gramotnost
PS Matematická gramotnost
PS Rovné příležitosti
PS Financování
PR Občanské a sociální kompetence
PS Trh práce

Tak jako v předešlých letech je pro každý kalendářní rok
pracovními skupinami zpracován a následně naplňován tzv. roční
akční plán (RAP). Jeho prostřednictvím každá pracovní skupina
realizuje konkrétní aktivity spolupráce škol a dalších organizací
působících ve vzdělávání, výchově a v souvisejících oblastech.
Jednotliví členové pracovních skupin jsou složeni z odborníků na
vzdělávání a výchovu, kteří se pak prostřednictvím výše zmíněných
ročních plánů podílí na analýze výchozí situace, tvorbě vize,
stanovování priorit a cílů a na přípravě konkrétních aktivit, které mají
vyřešit existující problémy nebo využít nabízejících se příležitostí. Jedná
se především o vzájemná setkávání pedagogů s odborníky v dané
oblasti, výměna zkušeností a dobré praxe.

ŘÍDICÍ VÝBOR
Hlavní pracovní orgán v rámci partnerství MAP
Řídicí výbor (dále jen ŘV) je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Je
tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na našem území. Jeho
role je přímo spjata s procesem společného plánování, rozvojem, aktualizací a
schvalováním MAP, tzn. že projednává a schvaluje všechny dokumenty vytvořené
v rámci MAP, zejména analytickou část, Strategický rámec MAP, Akční plán
vzdělávání, průběžnou a závěrečnou evaluaci. Ustanoven byl 23.3.2022, kde byl
schválen Jednací řád a Statut. V současnosti proběhlo již druhé jednání ŘV (23.6.2022),
na kterém byl ustálen celkový počet členů na 20 osob.

ODPOLEDNE S BESIPem,
dopravní hřiště Havířov, 24.5.2022
Osvětová akce pro veřejnost
a rodiče

2
Zpravodaj projektu MAP Havířov III ● Ročník 5, číslo 1/2022 ● Havířov ● 596 803 189

Projekt MAP HAVÍŘOV III
Zahájení projektu:

1.1.2022

Ukončení projektu:

30.11.2023

Délka projektu:

23 měsíců

Nositel:

Statutární město Havířov

Území realizace:

ORP Havířov (Havířov, Albrechtice, Horní Bludovice, Horní Suchá a Těrlicko)

Počet zapojených škol: 50 organizací (MŠ + ZŠ) = 100 %
Cílová skupina:

pedagogové, rodiče dětí a žáků, zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů
škol působící ve vzdělávací politice, veřejnost, pracovníci organizací
působících ve vzdělávání, pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací
působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti
neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže.

Cíl projektu:

proces místního akčního plánování zlepšením kvality vzdělávání ve školách
v území ORP Havířov formou spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů
ve vzdělávání. Jedná se o společné informování, vzdělávání, plánování
partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb na
základě analýz aktuálního stavu a odborných diskusí v následujících
oblastech inkluze, digitální gramotnosti, matematické a čtenářské
gramotnosti ve školách i zájmových útvarech a v neposlední řadě v oblasti
občanských kompetencí formou podpory rozvoje manuálních zručností a
environmentální výchovy a vzdělávání.

Webové stránky:
Facebookový profil:

http://www.map-havirov.cz
https://www.facebook.com/MapHavirovIII

Maskot projektu:

MAPík Havířovský

Média:

Zpravodaj MAPík Havířovský (ke stažení na webových stránkách projektu)
Reportáže v rámci vysílání regionální TV Polar
Radniční listy a ostatní periodika obcí Albrechtice, Horní Bludovice, Horní
Suchá a Těrlicko
Inzerce v rámci regionálního tisku

PROJEKTOVÉ
OKÉNKO AKTIVIT

reg.č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0020411

Realizační tým nezahálí, spolupracuje, vzdělává se a hlavně MAPuje…
SPAP – Setkání tvůrců MAP, KAP (16.2.2022)
APKH – Akční plánování konzultace hromadná /MAP,
KA/ (18.3.2022)
SPAP – Setkání tvůrců MAP, KAP (27.4.2022)

Seminář pro příjemce Výzvy č.2 – AP v území (10.5.2022)
Setkání se zástupcem projektu SYPO, MAP Karviná a MAP
HAVÍŘOV, 27.6.2022

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.
Po kratší pauze se realizační tým zúčastnil 25. května 2022 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 realizací projektů MAP a vytvořili další podněty ke spolupráci pro příští období.

3
Zpravodaj projektu MAP Havířov III ● Ročník 5, číslo 1/2022● Havířov ● 596 803 189

CO SE NÁM JIŽ PODAŘILO ZREALIZOVAT A KDE JSTE SE
MOHLI S NÁMI POTKAT?
BEZPEČNOST V ONLINE SVĚTĚ (24.1.2022 a 27.1.2022, online setkání)
Dvoudenní odborné hromadné setkání pedagogů MŠ a ZŠ s odborníkem na téma zabezpečení účtů (emailových,
na sociálních sítích) a způsobech ochrany soukromí na internetu určený pro zaměstnance příspěvkových
organizací zřizovaných statutárním městem Havířov.

DEN ZEMĚ (22.4.2022, Nám. Republiky, Havířov)
Den Země je celosvětová událost, která je zaměřená na propagaci a podporu ochrany země. Smyslem je, aby si
důležitost zdravé planety uvědomovaly zejména děti. Edukační program je zvolen vždy zábavnou formou. Náš
realizační tým byl i tentokráte součástí této tradiční akce a postaral se o publicitu projektu MAP III a osvětu směrem
k široké veřejnosti.

ODPOLEDNE S BESIPem (24.5.2022, dopravní hřiště Havířov)
Svou účastí realizační tým projektu podpořil již tradiční městskou akci věnovanou nejen dětem, ale široké veřejnosti.
Prostřednictvím informačního stánku jsme zajistili publicitu projektu a představili svou činnost především rodičům
dětí a žáků z Havířova.

INFORMAČNÍ A DISKUSNÍ SETKÁNÍ se zástupcem PPP Karviná a
dotačním specialistou (22.6.2022, Městská knihovna Havířov)
Ve spolupráci s ředitelem Pedagogicko-psychologické poradny jsme uspořádali informační a diskusní setkání pro
ředitele mateřských i základních škol, speciální pedagogy, výchovné a kariérové poradce, za účelem zlepšení
vzájemné spolupráce na území ORP Havířov. Na programu setkání bylo financování odborných pozic od nového
školního roku (speciální pedagog, školní psycholog), výše úvazku, stanovení místa výkonu práce a jejich pracovní
náplně. Dále se zmínily podpůrná opatřeními pro školní rok 2022/2023, spolupráce ZŠ s PPP a v neposlední řadě
problematika vzdělávání cizinců. Druhou součástí setkání bylo představení Výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ I OP JAK.

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

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

KONTAKTY NA REALIZAČNÍ TÝM PROJEKTU MAP III:
Hlavní manažer projektu:
Ing. Alena Nogolová
nogolova.alena@havirov-city.cz

Telefon:

Finanční a administrativní manažer
projektu:
Ing. Lenka Slowiková, DiS.
slowikova.lenka@havirov-city.cz

E-mail:

Specialista na strategie a plánování,
koordinátor spádovosti škol:
Ing. Monika Miškaříková
miskarikova.monika@havirov-city.cz

+420 596 803 189

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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