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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 a maskot

▪

Implementační aktivity
projektu jsou v plném
proudu

JEDEME NA PLNÉ OBRÁTKY…
a taky se blíží vánoční svátky
Než všichni usedneme u vánočního
stolu a přivítáme nový rok, můžeme se
zpětně poohlédnout za tím, co se nám
v rámci projektu Místní akční plán rozvoje
vzdělávání v ORP Havířov II (dále jen MAP
II) podařilo uskutečnit. A věřte, že toho
bylo opravdu hodně!

jsme devět nových a oblíbených knižních
titulů. Pedagogové tak mají nově možnost
pracovat ve třídách a hodinách českého
jazyka s vybranými knižními tituly ve větším
množství a podporovat tak ve výuce
hromadné čtení, či vytvářet základy pro
přehled knižních titulů k doporučené
četbě. Knižní tituly v obsahu MAPíkovy
V září se sešel Řídící výbor projektu, který
putovní knihovny byly vybrány na základě
jsme informovali o průběhu realizace
reálných požadavků základních škol.
aktivit a pro ten prosincový jsme pro členy
Řídícího výboru připravili krásný vánoční Soutěž Pohádky hrou se pohádkově
dárek formou semináře „Budoucnost rozjela a proběhla již na 5 mateřských
školství“ pod vedením místopředsedy školách. Vznikla také krásná reportáž,
Mensy ČR, Ing. Tomášem Blumensteinem. kterou můžete najít na našich webovkách.
Po velkém úsilí a přes všechna úskalí se
nám podařilo zapojit na základních
školách do výuky angličtiny dva rodilé
mluvčí.
Škola,
která
projevila
o
tandemovou výuku s rodilým mluvčím
zájem, bude mít možnost své žáky
pořádně anglicky „rozmluvit“ 😊.

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

Výlety formou zážitkové polytechniky
využilo v tomto roce celkem 12 škol a
v následujícím roce budou další školy a
školky vyjíždět i nadále.

A závěrem, jako realizační tým, děkujeme
všem členům pracovních skupin, členům
ŘV a ostatním účastníkům za celoroční
Ve spolupráci s Městskou knihovnou spolupráci na projektu MAP II, které si moc
Havířov a PS čtenářská gramotnost jsme vážíme a přejeme krásné a především
založili MAPíkovu putovní knihovnu. Pořídili klidné vánoční svátky…
~ realizační tým projektu

„Když hvězdy budou odrážet se
ve sněhu, když ve svých srdcích
pocítíte lásku a něhu,
když vločka pošimrá vás
na nose, přejeme vám
ty nejkrásnější Vánoce!“
~ realizační tým MAPu

EEG BIOFEEDBACK střediska
Na Základních školách Na Nábřeží a Jarošové
v Havířově máme díky MAPu Havířov k dispozici nová EEG
biofeedback střediska. Speciální terapie pomáhá dětem
se soustředěností zejména s různými poruchami učení. Nyní
jsou uvedena do provozu EEG biofeedback stanice, které
by měly s tím problémem žákům pomoci. Terapie probíhá
jednou týdně a optimální je absolvování cca 10 sezení.

OKÉNKO

IMPLEMENTAČNÍ

Dětem, které mají problémy ve škole se soustředit,
pomůže speciální terapie biofeedback

Reportáž TV Polar – spuštění provozu EEG
biofeedback stanic, ZŠ Jarošova, 25.10.2019

V rámci projektu byly proškoleni celkem 3 odborní lektoři, kteří mají terapie na starosti. Více informací o
metodě jsou k dispozici na webu http://www.map-havirov.cz/eeg-biofeedback/

HRÁTKY S ČÍSLY
Popularizační matematická soutěž

Rébusy, šifry, řady, příklady, tangramy – to byly úkoly, které na účastníky
prvního ročníku soutěže Hrátky s čísly připravila PS Matematická gramotnost MAP II
Havířov. Dvanáct dvojic šesťáků z šesti havířovských ZŠ se v úterý 22.10. sešlo
v jídelně ZŠ 1.máje, aby vyzkoušelo své logické myšlení a ochotu lámat si hlavu nad
více či méně tradičními matematickými úlohami. Krásné odměny si odnesli nejen
vítězové ze ZŠ K. Světlé: František Kuš, Dominik Pešat, ale všichni soutěžící. Velký dík
patří ZŠ 1.máje, která vytvořila příjemné zázemí pro pracovní tým i účastníky
soutěže s doprovodem, ale také vedení MAP, které zajistilo nádherné ceny,
občerstvení a svou přímou účastí podpořilo plynulý a zdařilý průběh akce. Věříme,
že se nám podařilo vytvořit nový formát zábavné soutěže, která se stane tradiční.
Těšíme se na další ročník.
Plyšového maskota MAPíka
jeho autorce s radostí předala paní
náměstkyně pro školství a kulturu
Mgr. Jana Feberová ve své
kanceláři za účasti TV Polar na konci
října 2019.

~ Za skupinu PS matematická gramotnost, Mgr. Petra Žídková

KUTÍLCI a POLYTECHNICKÉ WORKSHOPY
aneb polytechnika hrou
Od podzimu letošního roku běží schválené aktivity PS Trh práce naplno. Základní
školy se objednávají na bezplatné exkurze v Moravskoslezském kraji, přičemž si vybírají
z pestré palety firem, institucí a vědeckých center.
Na žákovský projekt Kutílci se přihlásilo 12 mateřských a základních škol z celého
ORP Havířov. V této aktivitě děti mateřinek vytváří modely ZOO, žáci prvního stupně
modely Dinoparku a druhý stupeň se pokusí ztvárnit Sluneční soustavu. Modely budou
představeny veřejnosti na soutěži a výherci absolvují exkurzi do ZOO, Dinoparku Ostrava
a planetária v Ostravě-Porubě.
V lednu se pak aktivně rozjede spolupráce mezi vybranými SŠ a ZŠ, přičemž žáci
osmého nebo devátého ročníku třikrát navštíví vybranou střední školu, kde v rámci
několikahodinových workshopů dojde ke zvyšování technických kompetencí a také se
seznámí se středoškolským prostředím.
Na letní měsíce plánujeme školení v oblasti digitální gramotnosti
pro pedagogy a pracovníky neformálních vzdělavatelů.

Emily měla velikou radost a
věříme, že jí a všem ostatním dětem
bude
oblíbeným
kamarádem
k učení.
~ Realizační tým MAPu

~ Za skupinu PS trh práce, Mgr. Jiří Václavínek
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OKÉNKO DO MLADÉHO FARMÁŘE

První akce nás nestála žádné úsilí. Ve středu 2.10.2019 jsme měli u školy
v 8.00 hod. přistavený autobus. Začala naše cesta za dobrodružstvím.
Do Studénky na Jarošův statek jsme dojeli za 45 minut. Čekala nás příjemná
průvodkyně Martina, která nám doporučila, abychom se nejdřív rozkoukali
a posilnili svačinou. Bez pravidel by to nešlo, zvířátka nemají ráda hluk, rychlé
pohyby a nucené mazlení. Bylo těžké tato pravidla dodržet, ale vidina možnosti
všechno si osahat nám to ulehčila. Na statku nás čekala zvířátka, která tam
chovají pouze pro radost, aby nám i jim bylo dobře. Mohli jsme mezi ovečky a
kozy, mohli jsme do klecí ke králíkům, vyhřebelcovat koníka a poklidit ve stájích.
Vždy jsme se nejdřív dozvěděli o péči a potřebách všech zvířátek. Po této aktivní
části programu jsme mohli zažít kouzelný okamžik, když jsme ve výtvarné dílničce
pomocí lepidla a pilin vykouzlili zvířátka na papír. Na závěr jsme si mohli koupit
na památku placku zvířátek, která na statku žijí. Už se těšíme na další zážitky.

OKÉNKO

Farmář se přehoupl do své praktické části. Na zapojené školy
jsme na konci listopadu rozvezli prvky přírodní zahrady vč. zeminy
(tj. pozorovací centrum, pařeniště, kompostéry, vyvýšené záhony
a naučné tabule), které budou školy se svými lektory ve spolupráci
s rodiči a žáky instalovat a využívat v průběhu celého školního roku.
Nedílnou součástí vzdělávacího programu je navštívení některé
z ekologických farem, kde děti/žáci absolvují praktický výukový
program. Jak taková návštěva probíhala uvádíme v článku, který nám
napsali žáci ze ZŠ Kpt. Jasioka v Havířově – Prostřední Suché:

IMPLEMENTAČNÍ

Už je to tady, vzdělávací program Mladý farmář začal…

~ Žáci ZŠ Kpt. Jasioka v Havířově – Prostřední Suchá

Realizační tým spolupracuje, vzdělává se a MAPuje…

Výroční konference OP VVV 2019,
28.11.2019, hotel Don Giovanni, Praha

Stále spolupracujeme s našimi spřátelenými MAPy
z Karviné, Jablunkova, Třince a pravidelně se setkáváme
v multifunkčním coworkingovém centru Bussines Gate v Karviné,
kde vzájemně sdílíme zkušenostmi a řešíme aktivity. Dále
navštěvujeme a účastníme se pravidelných seminářů pro
příjemce IPo MAP realizovaných NIDV v Ostravě v rámci projektu
SRP Moravskoslezského kraje a také Společné konference
projektu SRP, která se konala 12.11.2019 v hotelu Vista v Ostravě.

Na konci měsíce listopadu se realizační tým vydal do Prahy do krásného prostředí hotelu Don Giovanni, aby se
zúčastnil zajímavé Výroční konference OP VVV 2019. Na programu byly informace k aktuálnímu vývoji i budoucnosti
společného vzdělávání, přínosu OP VVV pro implementaci společného vzdělávání a představení úspěšných projektů
formou workshopů. Součástí byla i panelová diskuze na téma „Přidaná hodnota společného vzdělávání“.

SCÉNICKÉ ČTENÍ s MAPíkem
Prožít knihu více smysly!
V pátek 15.11.2019 díky PS Čtenářská gramotnost za námi
doputovali herci z Brna, kteří předvedli našim čtvrťákům a
páťákům netradiční formu divadelního představení s knihou v ruce
v prostorách ZUŠ L. Janáčka v Havířově. Herci pomocí scénického
čtení představili knihu Manolito Brejloun, španělské autorky Elviry
Lindo, zábavnou, a především interaktivní formou. V sále během
představení panovala velmi živá atmosféra a věříme, že všech 551
žáků se svými pedagogy odcházeli z divadla se zcela novým
zážitkem z četby. Dokonce sám MAPík se stal na chvíli velkým
panem hercem
!

Scénické čtení s MAPíkem,
15.11.2019, ZUŠ L. Janáčka, Havířov

Ukázky z představení a speciální videopozdrav od herců Jiřího Resslera a Alana Novotného s naším MAPíkem
najdete na našem facebookovém profilu.
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Co všechno plánujeme stihnout v následujících měsících…
✓

Dotační seminář 18.12.2019 pro ředitelé MŠ a ZŠ a neformální vzdělavatelé

✓

Odsouhlasit a naplánovat roční akční plány pracovních skupin

✓

Pokračovat v plánování polytechnických výjezdů pro MŠ a ZŠ

✓

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

✓

KAZUISTICKÉ SETKÁNÍ ŠKOLNÍCH PSYCHOLOGŮ A SPECIÁLNÍCH PEDAGOGŮ z území ORP
Havířov s psychologem a psychoterapeutem Mgr. Přemyslem Mikolášem (21. ledna
2020)

✓

Příprava Metodiky jednotného financování příspěvkových organizací zřizovaných SMH
a doprovodné semináře

✓

Workshop pro pedagogické pracovníky 18.3.2020 na téma jak přiblížit výročí J. A.
Komenského dětem

✓

Setkání 16.11.2020 pro pedagogické pracovníky MŠ s uznávaným
dětským psychologem Mgr. Jiřím Haldou

✓

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

✓

Kurz 11.-12.3.2020 pro pedagogy ZŠ na téma „Práce s diferencovanou třídou
v matematice.

PROSTĚ POJEDEME NA PLNÉ OBRÁTKY DÁL 😉
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
Organizační odbor
Svornosti 86/2, 736 01 Havířov – Město
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