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ÚVOD 

 

Vážené dámy, vážení pánové, 

od posledního vydání našeho zpravodaje se událo hodně zajímavých akcí a aktivit, se kterými bychom 

se s Vámi rádi podělili a současně bychom Vám chtěli představit naplánované aktivity na druhou 

polovinu tohoto roku. Máte se na co těšit! 

V prvé řadě zmíníme nejdůležitější události, které se udály od počátku roku. Na 5. zasedání Řídícího 

výboru dne 27. března 2019 byl schválen dokument Roční akční plán na rok 2019. Bylo odsouhlaseno 

více než 40 aktivit v celkové výši cca 1,2 mil. Kč. Roční akční plán je zveřejněn k nahlédnutí 

na webových stránkách projektu v sekci Dokumenty. 

Nesmíme také opomenout, že webové stránky projektu mají od března 2019 nový vzhled a fungují 

na stále stejném odkazu http://map.trinecko.cz .  

 
 

 

Těšíme se na spolupráci   

               Realizační tým MAP II 

  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://map.trinecko.cz/
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OHLÉDNUTÍ ZA PRVNÍ POLOVINOU ROKU 2019 
 

 

 

O výuku v interaktivní učebně biologie v DDM 

Třinec je velký zájem, což také dokazuje vysoká 

návštěvnost učebny. Výuky pod vedením 

zkušených zdravotníků se od listopadu 2018 

do května 2019 zúčastnilo téměř 1 200 dětí 

z Třince a okolí. Získané zkušenosti a dovednosti 

si mohli žáci otestovat 7. června 2019 a mezi 

sebou porovnaly síly v soutěži „První pomoc – 

zachraň život.“  

 

 

V březnu si pracovní skupina financování připravila „Seminář  

o dotačních příležitostech“ pro ředitele základních  

a mateřských škol. Prezentovaly se výzvy IROP vyhlašované 

MAS Pobeskydí, výzvy Operačního programu Výzkum, vývoj 

a vzdělávání, výzvy Operačního programu Zaměstnanost, 

výzvy Operačního programu Životní prostředí a dotační 

programy vyhlašované Moravskoslezským krajem. Příští rok 

plánujeme obdobný seminář na nové vyhlášené výzvy. 

 
 

Poslední dubnový den se nesl v duchu moderních pomůcek  

a technologií, které lze využít ve výuce. Konkrétně se jednalo 

o workshop k virtuální realitě v edukativním prostředí 

pro učitele a ostatní nadšence tohoto tématu. Účastníci 

se dozvěděli o využití virtuální reality v praxi a ve vzdělávání, 

s možností si vyzkoušet na vlastní kůži např. poskytnutí první 

pomoci virtuální osobě. 

 
 

Děti a žáci z devíti základních škol a ze dvou mateřských škol využili možnosti zajistit vzdělávací 

exkurzi do přírodovědných a technických center. Děti a žáci tak absolvovali výukové programy 

v zážitkovém centru URSUS v Dolní Lomné, v Planetáriu v Ostravě, v ZOO v Ostravě a v Pevnosti 

poznání v Olomouci. Další exkurze budou pokračovat od nového školního roku. Každá zapojená škola 

v projektu má možnost se jedenkrát během realizace projektu takové exkurze zúčastnit a tímto 

podpořit a rozvíjet zájem o polytechnické vzdělávání. 
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Nezapomněli jsme také na rodiče a širokou veřejnost, kteří měli možnost se 12. března 2019 

zúčastnit workshopu zaměřeného na světoznámou výukovou platformu Khanova škola. Jedná se 

o vzdělávací online portál pro děti i dospělé, kde jsou k dispozici komentovaná videa a různé 

praktické a interaktivní úlohy. Děti si tak mohou procvičovat nebo doučovat látku jak ve výuce 

ve škole, tak i doma a to z oblasti matematiky, fyziky, chemie, biologie, dějepisu a informatiky. 

 

Jednou z úspěšných akcí byla beseda ke sdílení dobré 

praxe v alternativním vzdělávání, která se konala  

29. května 2019 v Třinecké knihovně. Na besedu bylo 

pozváno pět hostů z Moravskoslezského kraje, 

kteří působí ve školství v různých alternativních směrech. 

Účastníci, především rodiče a pedagogové, mohli 

načerpat inspiraci a poslechnout si, jak to na takových 

alternativních školách chodí, jak se liší od tradičních škol, 

jaké mají vlastní zkušenosti apod. Na podzim plánujeme 

veřejnou diskuzi k Montessori výuce. 

 

Řemeslné hry a Týden řemesel – děti a žáci si na těchto 

dvou úžasných akcích mohli vyzkoušet různé aktivity  

na podporu rozvoje polytechnického vzdělávání 

a popularizace technických oborů. Starší žáci se ocitli v roli 

elektrikáře, zámečníka či obráběče, přičemž si měli možnost 

vyzkoušet sestavit jednoduchý elektrický obvod, zhotovit 

cínový odlitek podkovičky či vyrobit měděnou píšťalku podle 

výkresu. Pro mladší byla připravena řada zábavných úkolů 

a workshopů jako výroba rakety, nitěná grafika, 3D tisk, 

pečení, práce se dřevem, papírový pedig apod. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Metodičky z Centra kolegiální podpory (CKP) připravily také řadu zajímavých aktivit. V lednu zajistily 

seminář na téma alternativní a augmentativní komunikace. V květnu uspořádaly výstavu moderních 

kompenzačních pomůcek pro děti se zrakovým, tělesným a kombinovaným handicapem. V červnu 

zorganizovaly výjezdní setkání výchovných poradců, školních speciálních pedagogů a ředitelů 

s pracovníky Speciálně pedagogického centra (SPC) Kpt. Vajdy v Ostravě s cílem sdílení dobré praxe 

v oblasti práce s žáky s poruchami autistického spektra a vadami řeči, předávání praktických 

informací pro vyplňování odborných podkladů pro žáky inkluzivně vzdělávané apod. CKP zajišťuje 

také dle poptávky návštěvy na jednotlivých školách v regionu za účelem poskytnutí metodické 

podpory, např. jak pracovat s dětmi s ADHD, jak pracovat s rodiči problémových žáků aj.  
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Od listopadu 2018 působí na Třinecku kariérová 

poradkyně. V tomto školním roce navštívila již čtyři 

základní školy. Vedla zde skupinové aktivity sloužící 

zejména k sebepoznávání a zjišťování předpokladů 

pro dané povolání. Cílem společných aktivit je vytvoření 

portfolia žáka a také usnadnění volby dalšího vzdělávání 

a lepší uplatnitelnosti na trhu práce pomocí zajímavých 

netradičních metod vzdělávání, např. využitím karet 

„STAVY“, „MOŘE EMOCÍ“, „MOTIVY A POTŘEBY“ a další. 

Práce kariérového poradce bude probíhat na základních 

školách také v dalším školním roce. 

V oblasti kariérového poradenství jsou dále zajišťovány exkurze do firem. Pracovní skupina 

Podnikavost a kariérové poradenství pracuje na rozšíření databáze firem přátelských školám. 

Připravuje se také tematicky zaměřený tábor a desková hra k volbě povolání. 

 

Další aktivitou jsou preventivní programy, které mají 

sloužit k ochraně zdraví, prevenci a chování v rizikových 

situacích. Mezi ně patří mimo jiné bezpečnost silničního 

provozu. Již od dubna se mohou žáci 4. a 5. tříd 

základních škol zúčastnit výuky na dětském dopravím 

hřišti, které provozuje STEEL RING TŘINEC s.r.o.  

Díky plně vybaveného hřiště žáci absolvují nejen 

teoretickou část, ale také praktický výcvik. 

 
Na konci května se uskutečnilo první neformální setkání zástupců školních parlamentů. 

Žáci si předali například zkušeností z voleb zástupců do školních parlamentů, jak probíhá spolupráce 

parlamentu s vedením školy, apod.  Jedním z podnětů navržených na setkání bylo uspořádat výjezdní 

setkání s noclehem všech zástupců školních parlamentů na podzim 2019. Rádi bychom z Vašich 

podnětů postupně vytvořili „NÁPADník“ aneb Inspirativní seznam úspěšných aktivit školních 

parlamentů na Třinecku. 
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ZPĚTNÁ VAZBA ZE ŠKOL 

 

 

 

 

Od školy jsme obdrželi následující zpětné vazby k uskutečněným aktivitám: 

 
Za odměnu vyrazil 24. května 2019 plný autobus 

vybraných žáků naší školy. Celodenní vzdělávací 

exkurze do Pevnosti poznání v Olomouci byla 

určená žákům, jako poděkování za celoroční píli, 

práci v redakční radě školního časopisu, úspěchy 

na soutěžích nebo reprezentaci školy. Na 

programu exkurze byla Pevnost poznání 

v Olomouci, kde naši žáci mohli navštívit všechny 

expozice a v přilehlém rozáriu absolvovali 

ornitologický program „Pěvci a stavitelé“. Díky 

nádhernému počasí nestrávili všichni u interaktivních vědeckých exponátů veškerý čas a část žáků 

jej využila i k prohlídce náměstí a rozkvetlých parků, procházce městskými hradbami a ochutnávce 

zmrzliny. Věříme, že tato akce byla pro žáky patřičným poděkováním za aktivity, které kromě běžné 

výuky zvládají, a že si z ní odnesli řadů zážitků i cenných informací. (Masarykova ZŠ a MŠ Hnojník) 

 
 

Ve čtvrtek 2. května 2019 jsme s předškolními dětmi vyrazili 

na exkurzi do Planetária v Ostravě. Tajuplný vesmír dětskou 

fantazii velice pokoušel a děti se netrpělivě celou cestu 

dotazovaly „ kdy už tam budeme“? Konečně, už z dálky bylo 

vidět kopule a věž Planetária a dětem se rozzářily oči.  

Hned při vstupu se nás ujaly dvě asistentky a doprovodily 

nás do promítacího sálu. Veliká obloha nad dětmi, židle, 

na kterých se dalo téměř ležet a sympatický hvězdář, 

který nás promítáním prováděl – to vše bylo nesmírně 

zajímavé a vzrušující. Pan hvězdář děti seznámil s naší Sluneční soustavou, ukázal jim hvězdy, planety, 

souhvězdí, které bylo doplněno krásnými kresbami přímo na hvězdné obloze. Pak přišel čas 

na pohádku – Se zvířátky o vesmíru. Pohádka byla poutavá a naučná. S veselými zvířátky se děti 

proletěly do vesmíru a dostaly odpovědi na spoustu otázek. Po ukončení promítání jsme si prohlédli 

expozice, vyzkoušeli si různé experimenty a pak už byl čas jet zpátky do školky. Byl to krásný den 

s velikou spoustou zážitků, které si děti určitě uchovají v paměti. (ZŠ a MŠ, Třinec, Míru 247 – 

MŠ Nebory) 

 
 

Akcí „Šelmy Beskyd“, která byla pořádána zážitkových centrem v Dolní 

Lomné, jsme byli velmi spokojeni. Děti byly seznámeny s šelmami Beskyd 

interaktivní metodou, přiřazovaly jednotlivé živočichy ke stopám podle 

odlitků a byli seznámeni s jejich významem pro ekosystém. Doprovodnou 

aktivitou byl poslech zvířat, motivační hry, kvíz. Jsme rádi, že jsme se mohli 

akce zúčastnit. (MŠ Slezská, Třinec) 
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Zaměstnanci Slévárny Třinec provedli žáky slévárnou oceli 

a slévárnou šedé litiny. Program byl velmi zajímavý a poučný. 

Žáci na vlastní kůži pocítili specifickou vůni a horko topícího 

se železa i hluk na provozu. Výklad byl srozumitelný, přizpůsoben 

věku žáků. Naši průvodci ochotně odpovídali na dotazy žáků.  

(ZŠ a MŠ G. Przeczka s p.j.v., Třinec) 

 
 

Dne 16. května 2019 se žáci 8. třídy ZŠ Vendryně zúčastnili exkurze 

ve STEELTEC CZ (bývalá Gardena). Překvapením pro nás byla 

perfektní organizace celé akce, žádné časové prostoje apod. 

Na bráně Třineckých železáren jsme si vyzvedli helmy a brýle, poté 

jsme se přemístili do areálu Steeltecu, kde nám práci firmy přiblížil 

jednatel firmy. Nechyběla krátká prezentace firmy, ze které jsme 

měli možnost pochopit, co firma vyrábí, v jakém objemu, jakých 

dosahuje výsledků na trhu práce apod. Následně jsme byli 

rozděleni do čtyř skupin a návštěva provozu mohla začít. Měli jsme možnost navštívit svařovnu 

a brusírnu, lakovnu, lisovnu, nástrojárnu a další provozy. Zajímavý byl 3D měřicí přístroj, 

který už několik let využívají. Líbilo se mi, že jsme se mohli kdykoliv na cokoliv zeptat našeho 

průvodce, pracovníci nám i někdy ve zkratce popsali, co právě dělají a ukázali nám výsledný produkt. 

Návštěva rozhodně nebyla ztráta času. Za důležité považujeme, že jsme mohli vidět, co to obnáší 

pracovat v továrně. Myslíme, že jsme si i uvědomili, že roboti a stroje se hodně podílejí na výrobě, 

 ale je třeba taky lidí, kteří je dokážou obsluhovat, kontrolovat a v případě nutnosti i opravit.  

(ZŠ Vendryně 236) 

 

Nejdříve mě se šachy seznámil strejda, uměl hrát úplně 

perfektně. Mě to zaujalo, ale bylo to moc složité. 

Snažil jsem se pochopit, jak to funguje, nešlo mi to do 

hlavy. O dva roky později mě taťka přihlásil do šachů. 

Moc se mi to nelíbilo, ale vždycky jsem to chtěl vyzkoušet.  

Nejzajímavější na tom bylo, že je to velmi dobrá hra. 

Taťka mi vždycky říkal, že když se naučím hrát šachy, 

naučím se hrát život. (žák 4. třídy, ZŠ a MŠ Třinec, 

Kaštanová 412) 
 

Rád na šachy chodím, baví mě to, protože se tam něco naučím. Dozvěděl jsem se o šachách 

od kamaráda. Zkusil jsem to. A už hraji šachy od 1. třídy. (žák 2. třídy, ZŠ a MŠ Třinec, Kaštanová 412) 

 

Představení bylo zajímavé, bylo zábavné. Myslím, že to byla hezká reklama na knížku Jak být holkou 

a jak být klukem. Je škoda, že představení trvalo jen 45 minut. Téma bylo dobře zvolené – puberta 

a všechno kolem ní. Možná by se představení mohlo pořádat v menší místnosti, aby všichni lépe 

slyšeli. Nejvýše hodnotím vtipné scénky Lukáše Hejlíka, toho z Ordinace v růžové zahradě. 

Knihu si určitě půjčím v knihovně. (žáci 7. ročníku, JMZŠ) 
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Dne 28. března jsme navštívili DDM v Třinci, kde jsme 

se dozvěděli, jak se máme zachovat při pomoci zraněnému. 

Učili jsme se, a jelikož škola má být hrou, tak jsme 

se rozhodně nenudili. Dokonce měli někteří kluci příležitost 

zkusit si být těhotným.  Po tom zážitku, nosit na břiše objemný 

batoh s dítětem, kluci usoudili, že by to asi nezvládli. 

Přednášející zdravotnice byla velice milá. Moc jsme si to užili. 

(žáci 6. třídy, ZŠ a MŠ Nýdek) 

 

 

V úterý 29. ledna 2019 žáci 2., 4., 5. ročníku navštívili v DDM Třinec  

interaktivní učebnu biologie. Z široké nabídky výukových programů 

jsme si vybrali téma „Prevence.“ Lekce byla zaměřena na sportování, 

úrazy, kontakt se zvířaty, rizikové situace v domácnosti, 

ve venkovním prostředí… Žáci si povídali o úrazech, které se mohou 

přihodit nebo se jim přihodily při různých činnostech, v různém 

prostředí, co se může stát, když se budou chovat neopatrně, 

nezodpovědně. Žáci se seznámili s poskytováním první pomoci 

při ošetření odřenin, zlomenin a dalších běžných poranění. Lektor 

při výkladu využíval modely lidského těla, praktické pomůcky, 

kterými je učebna kvalitně vybavena. Program se všem líbil, odnesli 

si spoustu důležitých informací o správné a včasné prevenci, 

  o možnostech předcházení úrazům. (ZŠ a MŠ Třinec, Kaštanová 412)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Místní akční plán II v ORP Třinec 
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008963 

 

8 

CO PLÁNUJEME? 

 

 

 

 

Od nového školního roku plánujeme další implementační aktivity:  

 tandemovou výuku s rodilou mluvčí na druhém stupni základních škol, 

 šachové kroužky, 

 přednášku o mediální gramotnosti pro žáky 9. tříd a veřejnost - 4. a 5. září 2019, 

 workshop k manuální zručnosti pro učitele pracovních činností, 

 pokračující kurz RWCT (Čtením a psaním ke kritickému myšlení) pro učitele, 

 náslechové hodiny a dílny čtení, 

 preventivní programy pro žáky ve spolupráci s Bunkrem, 

 kulatý stůl s psycholožkou Mgr. Danutou Pindurovou, 

 matematickou soutěž, 

 besedy s hvězdářem, 

 besedy k finanční gramotnosti pro žáky 9. tříd,  

 seminář alternativní a augmentativní komunikace pro výchovné poradce a pedagogy,  

 workshop na téma práce s dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami předškolního věku, 

 neformální setkání se školním psychologem pro učitele, 

 kulaté stoly pro učitele a asistenty pedagoga, 

 veřejnou diskuzi k Montessori výuce, 

 trh vzdělávání a další. 

 

 

Na druhou polovinu roku 2019 plánujeme aktivity jak pro děti a žáky, tak pro pedagogy, rodiče 

a širokou veřejnost. Od září bude zahájena tandemová výuka s rodilou mluvčí, která zpestří klasickou 

výuku anglického jazyka na základních školách. Každý měsíc bude působit na jiné škole. 

Aktuálně pracujeme na vytvoření harmonogramu na první pololetí následujícího školního roku, 

abychom se po prázdninách do toho mohli pustit po hlavě. 

 

Na první zářijový týden plánujeme přednáška o mediální gramotnosti 

pro žáky 9. tříd a veřejnost. Přednášejícím bude třinecký rodák Vojtěch 

Bruk, který je spoluautorem publikace „Nejlepší kniha o fake news!!!“. 

Cílem je naučit žáky fungovat v online prostředí, naučit je rozlišovat různé 

druhy médií a rozdíly mezi zprávami, představit nástrahy sociálních sítí 

apod. Přednáška se uskuteční ve dvou dnech - ve středu 4. září od 8:00  

na základní škole v Hnojníku, poté od 10:30 na základní škole v Bystřici 

a od 17:00 v Knihovně Třinec pro veřejnost. Ve čtvrtek 5. září od 8:30 

se mohou žáci třineckých základních škol těšit na přednášku v Městském 

kině Kosmos Třinec. 
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Finalizujeme s výrobou čtenářského metru. Půjde o opravdový metr do dětského pokoje 

se spoustou tipů na dobré a hodnotné čtení pro děti od narození do 15 let. Knihy budou 

doporučovány podle věku dětí. Samozřejmě bude také míra v centimetrech, takže si rodiče 

mohou značit, jak dítě roste. Děti neporostou jen výškově, ale také čtenářsky s přibývajícími 

knihami, které si přečetli společně s rodiči, nebo později už dítě samo. Čtenářský metr 

navrhnou výtvarníci, proto půjde o originální předmět, který bude také ozdobou dětských 

pokojů. Stane se součástí dárkového setu u vítání občánků, při vstupu do školky, 

při pasování na čtenáře apod. 

 

Podporujeme také vzdělávání našich pedagogů. V říjnu bude zahájen 

pokračovací kurz RWCT neboli vzdělávací program Čtením a psaním 

ke kritickému myšlení. Je určen pedagogům, kteří se chtějí naučit nové postupy 

a metody RWCT, lépe pochopit metody, které už používají ve své praxi, více se 

zaměřit na správnou funkci třífázového modelu učení a přemýšlet nad jeho 

smysluplným a efektivním využitím.  

 

Od října bude pro žáky 9. ročníků zahájena aktivita Finanční škola. 

V průběhu projektového dopoledne budou žáci rozvíjet nové 

dovednosti a znalosti v oblasti finanční a matematické gramotnosti, 

a to interaktivní formou výuky. Budou se řešit úlohy z praktického 

života s využitím originálně vyrobených speciálních kartiček, 

které po ukončení projektového dopoledne každé třídě zůstanou. 

Stejně tak dostanou učitelé elektronickou podobu výukového 

materiálu.  

 

 

 

O všech aktivitách budeme průběžně informovat školy a zapojené aktéry nejen prostřednictvím 

e-mailu, ale také webových stránkách a facebookovém profilu projektu.  

Vyhrazujeme si právo na změnu v naplánovaných aktivitách    

 
 

 

 

 

 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjbiMOyv_DiAhWCblAKHSZVBxsQjRx6BAgBEAU&url=https://www.lidovky.cz/byznys/moje-penize/stavebni-sporeni-je-sesazeny-kral-vyplati-se-do-nej-davat-penize.A161007_174750_moje-penize_pave&psig=AOvVaw0-SOnBNykmz4FSjbddyMiZ&ust=1560860134374974
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ZÁVĚR 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktní údaje 

   Mgr. Markéta Bobková – Manažer a administrátor projektu 

     e-mail: marketa.bobkova@trinecko.cz, tel.: 773 745 389 

 

   Mgr. Kateřina Czempková – Finanční manažer, manažer implementace 

           e- mail: katerina.czempkova@trinecko.cz , tel.: 604 540 519 

 

 

 

Místní akční plán II v ORP Třinec http://map.trinecko.cz/ 

 

Děkujeme všem členům pracovních 

skupin, lektorům implementace  

a spolupracujícím organizacím 

za výbornou spolupráci v tomto 

školním roce a přejeme Vám krásné 

a pohodové léto. 

 

Těšíme se na další společné aktivity 

realizované v novém školním roce. 

 

Realizační tým MAP II 

http://map.trinecko.cz/
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjKvJ27hsLdAhUG2qQKHf3dBa0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.nhsbt.nhs.uk/get-involved/partners/our-partners/facebook/&psig=AOvVaw0B8etVKD40wOWFsEbNaiB2&ust=1537274095626595
mailto:marketa.bobkova@trinecko.cz
mailto:katerina.czempkova@trinecko.cz
http://map.trinecko.cz/

