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Kvůli COVID-19 byly nejdříve uzavřeny

školy a následně vyhlášen nouzový

stav, proto jsme byli  nuceni zrušit

nebo přesunout jednorázové akce

(semináře, besedy, školení apod.) a

pozastavit dlouhodobé průběžné

aktivity jako šachové kroužky,

tandemovou výuku s rodilými

mluvčími, výuku v interaktivní učebně

biologie, preventivní programy,

výjezdy na vzdělávací exkurze a

mnohé jiné.

Jsme rádi, že jsme některé akce stihli

zrealizovat a můžeme jim věnovat

prostor v našem pravidelném

zpravodaji.

Projekt MAP II se v únoru 2020

přehoupnul do své druhé poloviny. 

Těší nás pohled na tabulku se

seznamem indikátorů, jak přibývá

těch, které jsou označeny za splněné.

Monitorovací zprávy i finanční milníky

se také daří bezproblémově plnit.     Z

uskutečněných akcí máme pozitivní

zpětné vazby. Co víc si přát? :-) 

Ve  spolupráci s členy pracovních

skupin a lektory implementace jsme

měli i na druhé pololetí školního roku

naplánováno spoustu aktivit jak pro

děti a žáky, tak pro pedagogy a

rodiče, ale bohužel se přihodilo

nečekané ... 

  

ZPRAVODAJ
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Jsme v druhé
polovině
projektu!
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Přestože nám situace nepřála k realizaci implementačních

aktivit, nezaháleli jsme a kromě intenzivní komunikace s lektory

kvůli domlouvání náhradních termínů jsme se věnovali také

aktualizaci analytické části strategie, která zahrnovala

sociodemografickou analýzu, analýzu trhu práce, vývoj v oblasti

školství a neformálního vzdělávání. Pracovní skupiny se zaměřily

na aktualizaci strategického rámce. Podruhé budeme

aktualizovat dokumenty na konci realizace projektu.

Projekt v době
koronavirové

Zasedání Řídícího výboru
Březnové zasedání Řídícího výboru ovlivnilo vyhlášení nouzového stavu, o

kterém jsme se dozvěděli několik hodin před zahájením jednání. Někteří

členové se bohužel na poslední chvíli omlouvali, protože museli řešit aktuální

nečekanou situaci. I přesto jsme však byli usnášeníschopní. 

Po úvodním shrnutí informacích o projektu došlo ke schválení aktualizace

Jednacího řádu. 

Reagovali jsme také na požadavky z území. Na počátku roku jsme totiž

obdrželi ze škol, od pracovních skupin i lektorů implementace několik

zajímavých tipů na aktivity, které nebyly zahrnuty na seznamu ročního

akčního plánu schváleného v prosinci 2019. Jelikož byly návrhy v souladu s

indikátory projektu a měli jsme dostatečné finanční prostředky, doporučili

jsme aktivity k dodatečnému doplnění do seznamu a k realizaci.

Jednohlasně schváleno. 

Před diskuzním workshopem s panem Bobem Kartousem byl schválen

soulad projektového záměru nadstavby mateřské školy Bystřice pro podání v

rámci výzvy MAS Jablunkovska do Programu rozvoje venkova.
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Kurz RWCT V  únoru se v  třinecké knihovně konal druhý blok

pokračovacího kurzu RWCT neboli kurz Čtením a psaním

ke kritickému myšlení pod vedením certifikovaných

lektorek z Kritického myšlení, z.s.

Obou bloků v  celkové délce 40 vyučovacích hodin se

účastnilo 24 pedagogů. Hlavním cílem bylo nabídnout

účastníkům kurzu praktické nástroje a metody aktivního

učení využitelné na všech stupních škol. Proškolit

pedagogy v oblasti informační a kritické gramotnosti pro

lepší rozvoj žáků ve výuce.
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Ve spolupráci se Střední odbornou

školou Třinecký železáren jsme v

prostorách jejich dílen v únoru

uspořádali workshop manuální

zručnosti pro učitele především

pracovních činností. 

Prostřednictvím praktických ukázek

získali tipy a rady, co se žáky v dílnách

dělat, co vyrábět a jak žáky motivovat

pro práci. Účastníci si vyzkoušeli a

naučili se pracovat s různými materiály. 

Všichni si s  sebou odnesli manuál

s  metodikou jednotlivých aktivit, ze

kterého mohou následně čerpat

inspiraci ve výuce.

Workshop k podpoře rozvoje manuální zručnosti
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Na jaře si předškoláci pod vedením lektorů a za pomoci rodičů mohli

vyzkoušet, jaké dovednosti zvládnou, co již umí. Na začátku dostaly děti

papír se svým jménem a na čtyřech stanovištích sbíraly razítka za plnění

různých úkolů zaměřených na předmatematické dovednosti, grafomotoriku,

sebeoblužné činnosti a zrakové vnímání. Rodiče získali cenné informace o

legislativě, jak probíhají zápisy do ZŠ, logopedické intervenci, intervenci

pedagogicko-psychologické poradny, odkladu školní docházky aj.

Přínosem workshopu bylo rozšíření si povědomí o možnostech, jak

upevňovat a procvičovat zralost předškolního dítěte bez závislosti na

pomůckách, speciálních sešitech pro předškoláky či didaktických

materiálech. Rodiče díky workshopu získali konkrétní představu, co jejich

dítě již zvládá či naopak, získali jasný výčet kritérií školní zralosti.

Workshop pro rodiče a jejich
předškoláky k zápisu do 1. třídy
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Před zaplněným loutkovým sálem kulturního domu v  Trisii přednášel

v  březnu pro učitelky mateřských škol pan Jan Svoboda, přední český

psycholog s  bohatou zkušeností zejména s  pedagogickou psychologií,

působící na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. Pan Svoboda hovořil

například o vývojových fázích dítěte, a jak jsou ovlivňovány prostředím

v  rodině, ve školce a ve škole. Dále zmínil, jak je důležitá vazba na matku

v  nízkém věku a posléze socializace dítěte, ale současně schopnost

respektovat soukromí, jak jsou na tom dnešní děti se samostatností,

v  závěru se krátce dotknul tématu agrese u dětí a nastavení limitů apod.

Povídání bylo doplněno o kazuistiky, např. jak dětem udělovat úkoly, jak

reagovat v období vzdoru, podpora zájmů dítěte atd. 

Bob Kartous
přednášel
o inkluzi

Březen jsme měli „nabitý“ a ještě než byly zastaveny akce pro

veřejnost, stihli jsme uspořádat diskusní besedu pro Řídící

výbor a poté pro pedagogy na téma „Nerovnosti ve vzdělávání

v  regionech a jejich hrozba pro budoucnost“ s  Bobem

Kartousem. Známý český expert na vzdělávání působivě

hovořil o nerovnostech k přístupu ve vzdělávání v ČR a snahou

státu tento problém řešit. Diskutovalo se o názorech na

současnou inkluzi v  ČR. Přítomní se shodli, že inkluze je

dlouhodobý proces a mnohdy trvá několik desetiletí, než se

vše sladí. Dle slov pana Kartouse je rozvoj inkluze samozřejmě

Přednáška s psychologem Janem Svobodou
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pro společnost přínosný, ale není

dořešena jeho forma. Měli bychom si

vzít příklad ze Skandinávských zemí,

kterým se to úspěšně daří. Důvody

jejich úspěchů jsou mnohonásobně

vyšší investice do vzdělávacího systému

než v  ČR, prestiž povolání pedagogů,

vyšší personální kapacity ve školách,

malé rozdíly mezi kvalitou různých

škol, dobré kulturní klima společnosti a

samozřejmě další.
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Čtvrteční dopoledne 21. května se uskutečnil akreditovaný webinář

„Bezpečné chování v  kyberprostoru“. Účastníci se seznámili s nejběžnějšími

technikami a hrozbami, které v současné době využívají internetoví útočníci

a se kterými se můžeme setkat jak v roli zaměstnance, tak v osobním životě.

U jednotlivých technik byl představen postup útočníků, jejich cíle a možné

následky. Apelovalo se na to, že díky vzrůstajícímu připojení prostřednictvím

Wi-fi sítí a mobilních zařízení rizika útoků narůstají. Pro přiblížení tématu

lektor názorně předváděl živé ukázky některých hackerských útoků.  V závěru

se učitelé seznámili s možnostmi, jak je možné snížit riziko kybernetického

útoku. 

Školení mělo pozitivní ohlasy, např. hodnocení od jedné účastnice:

„Děkuji za podnětné školení, většinou jsme pokročilými uživateli
moderních technologií, ale v oblasti bezpečnosti jsme stále začátečníky
(v praxi je správné nastavení ochrany velmi podceňováno) - díky
Vašemu školení jsme více opatrní a zodpovědní.

Microsoft Teams. Přes 200 pedagogů se dozvědělo, jaké možnosti jim nabízí

tyto online dostupné aplikace, které mohou využívat při distančním

vzdělávání. Naučili se vytvořit online materiály a online testy pro žáky,

dozvěděli se jak jednoduše komunikovat s žáky a realizovat online vyučování.

Školení měla velký úspěch a věříme, že si z  nich učitelé odnesli spoustu

praktických informací.

Z  důvodu nařízení vlády týkajícího se

zákazu přítomnosti žáků ve školách jsme se

snažili pomoci pedagogům v  této nelehké

situaci při distančním vzdělávání, se kterým

neměli učitelé doposud téměř žádné

zkušenosti. V  dubnu se nám podařilo

realizovat tři vzdělávací webináře, které byly

zaměřené na práci v Google aplikacích a

Webináře pro učitele
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Webinář k bezpečnému 
chování v kyberprostoru



Červen 2020, 5. vydání

V květnu jsme vyhlásili fotografickou soutěž pro žáky na téma "Poznávám svůj

region". Zapojit se mohly děti z prvního i druhého stupně. Přestože počasí

moc nepřálo, přišlo nám téměř 60 fotografií. 

Vítězem v první kategorii byl Teodor W. z Ropice. Autorkou nejlepší fotky v

kategorii starších žáků se stala Eva M. z polské základní školy v Třinci. 

V třinecké knihovně proběhlo v úterý 30. června slavnostní vyhlášení. Hlavní

cenou pro každou kategorii byl foťák Instax, dalších 18 dětí obdrželo drobné

ceny. Fotografie budou vystaveny v prostorách kniohovny po celou dobu

hlavních letních prázdnin.

Známe výsledky fotosoutěže
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V závěru školního roku nabídla prostory své kuchyně základní

škola ve Vendryni pro realizaci kurzu „Zdravá a chutná školní

jídelna“. Pod vedením zkušeného lektora paní kuchařky uvařily

nejdříve dva druhy polévek, krémovou z  pečeného celeru a

dýňovou s  kokosovým mlékem. Vyzkoušely si také čtyři varianty

hlavního chodu včetně bezmasého jídla. Ze studené kuchyně se

zaměřily na tři druhy pomazánek a čočkového salátu. A jako

sladká tečka nakonec nechyběla ani příprava moučníku

v podobě jogurtového krému s jablečným chutney.

Zdravá a
chutná 
školní 
jídelna

Autor: Teodor W., Ropice

Autor: Eva M., Třinec
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Čtenářský festival ČteFesT - nový termín 18.-24.10.2020

Kurz Handle stupeň 1 pro učitele

Tandemová výuka se sdíleným rodilým mluvčím

Mobilní aplikace k čtenářskému metru

Nový web ke kariérovému poradenství a exkurzím do regionálních firem

včetně statistik trhu práce a metodických podkladů pro výchovné

poradce

MBTI kurz

Pravidelné lekce s ozoboty pro děti a žáky

Inspirativní setkání v Hrádečku

Teenage Business Camp

Řemeslné hry

Týden řemesel

Preventivní besedy pro žáky

Zážitkové exkurze pro děti a žáky

Seminář pro učitelky MŠ s Tiborem Hujdičem

Setkání s psycholožkou Mgr. Pindurovou

Kulaté stoly se zástupci SPC (vady řeči, autismus, mentální postižení)

Besedy k finanční a matematické gramotnosti 

Dokument V Síti 

a mnoho dalších....

Na co se můžete těšit od září?
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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  

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


