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Na výběru knih se podíleli pedagogové

a knihovníci z pracovní skupiny pro

čtenářskou gramotnost. Metr výtvarně

zpracovali Martin a Pavla Krkoškovi

z grafické dílny Uutěrky.

V průběhu prosince a ledna proběhne

distribuce do škol, především žákům

1.-3. ročníků. Novopečení školáčci

dostanou čtenářský metr při zápisech

do škol. Doufáme, že se stane ozdobou

dětských pokojů a inspirací ke čtení. 

 

Křest čtenářského metru proběhl

30. listopadu na půdě třinecké

knihovny v rámci akce Den pro

dětskou knihovnu. 

Čtenářský metr má podobu

klasického papírového nástěnného

metru, který kromě stupnice

určující výšku dítěte, obsahuje tipy

na 80 dobrých a hodnotných

dětských knih. Děti porostou tedy

jak výškově, tak i čtenářsky. 

ZPRAVODAJ
O  P R Ů B Ě H U  R E A L I Z A C E  P R O J E K T U  

M Í S T N Í  A K Č N Í  P L Á N  I I  V  O R P  T Ř I N E C

 

Čtenářský
metr byl
pokřtěn!



Ve dnech 14. a 15. listopadu

proběhla   matematická soutěž

pro nadané žáky v DDM v Třinci.

Soutěžilo se v tříčlenných

družstvech, ve třech kategoriích

- žáci 4.-5. ročníků, 6.-7. ročníků

a 8.-9. ročníků.  

Žáci řešili sedm matematických

příkladů. Do soutěže se zapojilo

15 škol z regionu a tři nejlepší

týmy v každé kategorii získaly

odměny.

Soutěž 
"matematika hrou"

V prostorách třinecké knihovny se v

druhé polovině listopadu uskutečnilo

neformální Metodické setkání učitelů

matematiky na 1. stupni ZŠ, které

naplánovala a zorganizovala pracovní

skupina pro matematickou gramotnost. 

Setkání učitelů
matematiky
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Cílem setkání bylo seznámení pedagogů s plánovanými aktivitami pracovní

skupiny na rok 2020, získání zpětné vazby a evaluace již realizovaných akcí. Z řad

učitelů vzešly v   rámci diskuse zajímavé podněty a návrhy   témat vhodných

k  výuce finanční gramotnosti pro žáky 1. stupně ZŠ. Učitelé si také vzájemně

předali zkušenosti s  výukou matematiky Hejného metodou  a prodiskutovali

přínos účasti na seminářích - Letních školách zaměřených na výuku této metody.
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V říjnu a listopadu navštívili pracovníci nízkoprahového

zařízení pro děti a mládež Bunkr čtyři základní školy, během

kterých realizovali 8 preventivních besed pro 183 žáků.

Jednou z nich byla beseda "Bavíš se? Bav se s námi o životě

online" na základní škole ve Vendryni, ve které se ukázalo, že i

ve zdánlivě bezpečném prostředí se objevuje několik rizik.  

Preventivní
programy
pro žáky

Dne 26. září proběhlo setkání

ekonomů mateřských a základních

škol z celého ORP Třinec. Cílem

setkání bylo řešení společných

problémů, výměna zkušeností mezi

organizacemi různých zřizovatelů,

náměty a požadavky na možná

školení pro ekonomy, výměna

kontaktů pro vzájemnou pomoc a

spolupráci, diskuze. Na březen 2020

je již plánováno školení ekonomů

pracovníky Finančního úřadu.

Setkání ekonomů 
ZŠ  a MŠ

Byla zmíněna rizika, kterým se děti

vystavují na internetu a zároveň

děti získaly tipy, jak si své sociální

sítě zabezpečit. V průběhu besedy

byly seznámeny také s průzkumem,

jenž se odehrával prostřednictvím

sociální sítě. Pracovníci Bunkru si

založili falešný profil na facebooku

a sledovali, jak se děti a mladí lidé z

Třinecka chovají v tomto prostředí.

Výsledky měsíčního průzkumu

žákům prezentovali. 

Během besed získali lektoři od dětí

mnoho informací, názorů a postojů

a potvrdily se odhady, že je to pro

ně velmi aktuální téma.
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Centrum kolegiální podpory

uspořádalo dne 17. října kulatý stůl

na téma "Dítě s ADHD syndromem

a jinak neklidné děti", kterým

provázela psycholožka Mgr. Danuta

Pindurová. 

Učitelé a asistenti pedagogů z

běžných základních a mateřských

škol si přišli poslechnout informace 

Kulatý stůl 
s psycholožkou

Naše kariérová poradkyně Ing. Soňa

Gajdaczová zorganizovala na základní škole

v Bystřici v úterý 19. listopadu pilotní besedu

s  rodiči žáků 8. tříd na téma „Jak pomoci

dítěti se rozhodnout o budoucím povolání?“.

Nosnými tématy byly aspekty, které u

mohou ovlivnit volbu povolání, například

jaká je žádanost daného oboru, oblíbené

předměty ve škole vs. známky nebo co rádo

dítě dělá ve volném čase. Rodiče se také

zamýšleli nad charakterovými vlastnostmi

dítěte a v  jakém prostředí, s  jakými

pomůckami a jakým způsobem se dítěti

dobře učí.

Beseda měla velmi pozitivní zpětnou vazbu

a plánujeme ji uspořádat i v dalších obcích.

Beseda s rodiči a
kariérovou poradkyní
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o pedagogické a psychologické diagnostice projevů a jaká jsou úskalí

diagnostického procesu. Účastníci získali cenné rady o základních

přístupech k dětem se syndromem ADHD, tzn. co potřebuje dítě s ADHD ve

škole, co potřebuje učitel, který má ve třídě takového žáka a co potřebuje

rodič. V neposlední řadě se hovořilo o tom, co se děje, když se s  takovým

dítětem nepracuje, co funguje v péči o děti s ADHD, co chybí  nebo

nefunguje.
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V  Rekreačním středisku Budoucnost ve Frýdlantu nad

Ostravicí se 7. až 8. listopadu nerekreovalo, ba naopak

pilně pracovalo na budoucnosti projektu. V  rámci

výjezdního zasedání realizačního týmu projektu s  členy

pracovních skupin a lektory implementace jsme první

den zhodnotili aktivity realizované v  roce 2019 včetně

vyhodnocení rozpočtu. 

Výjezdní
zasedání

realizačního
týmu a

pracovních
skupin

Druhý den jsme se soustředili na

přípravu a představení návrhů

ročních akčních plánů 2020.

Večerní program nám zpestřili

členové pracovní skupiny

čtenářská gramotnost zajímavou

tematicky zaměřenou soutěží a

na vlastní kůži jsme si rovněž

vyzkoušeli, jak probíhá dílna

čtení.

Zasedání Řídícího
výboru

Na začátku prosince zasedl Řídící

výbor. Hlavním bodem programu

bylo schválení aktivit ročního

akčního plánu 2020 a

aktualizace seznamu investičních

záměrů. Dále stručné představení  

proběhlých aktivit vč. finančního

zhodnocení.
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V tomto školním roce na

základních školách probíhá

tandemová výuka s rodilým

mluvčím. Každý měsíc dva rodilí

mluvčí z Kanady a USA navštěvují

danou základní školu. Cílem je

zatraktivnit výuku anglického

jazyka, zlepšit komunikační

dovednosti žáků a poskytnout jim

možnost se seznámit s odlišnými

kulturami. Na konci školního roku

plánujeme uspořádat konverzační

soutěž mezi školami.

Tandemová výuka
s rodilými mluvčími

Takto zní název soutěže, jejíž cílem je podpořit

podnikavost u dětí základních škol. 

Sedm nejlepších týmů 8. ročníků pojede bezplatně na

4denní pobyt v rekreačním středisku  v Beskydech,

kde se osobně setkají s mladými úspěšnými

podnikateli. Žákům se budou věnovat odborníci, kteří

jim pomohou zlepšit své dovednosti, dozví se od nich

zajímavosti z psychologie, setkají se s kreativními

vrstevníky z jiných škol, navážou kamarádství a zažijí

zábavu. 

Více informací bude na školy rozesláno v průběhu

ledna 2020 a také zveřejněno na webových a

facebookových stránkách projektu.

 

Dostaň se na 
Teenage Business Camp!
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Chystáme
žákovskou

soutěž! 
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Čtenářský festival ČteFesT

Pravidelné lekce s ozoboty pro děti a žáky

Teenage Business Camp

Besedy pro rodiče o komunikaci mezi školou a rodiči

Workshop na podporu manuální zručnosti učitelů MŠ

Preventivní besedy pro žáky

Seminář o dotačních příležitostech

Zážitkové exkurze pro děti a žáky

Seminář pro učitelky MŠ s Tiborem Hudjičem

Podpůrnou diskusní rodičovskou skupinu

Besedy k finanční gramotnosti

Výjezdní setkání školních parlamentů

Přednášku s psychologem Janem Svobodou

Školení  daňové aspekty účtování na školách pro ekonomy ZŠ a MŠ

Školení pro pracovníky školních jídelen - zdravé vaření

Veřejnou přednášku o alternativních metodách výuky

a mnoho dalších....

 

Co v příštím roce chystáme?
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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 Třinechttp://map.trinecko.cz/

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

spolufinancovaný z Operačního programu Výzkum, vývoj a a vzdělávání  


