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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

S předchozími zkušenostmi z jarních měsíců jsme však
dokázali již pružněji reagovat. Přestože se mnohé aktivity
musely opět zrušit či přesunout, myslíme si, že jsme udělali
velký pokrok v tom, jak nastavit aktivity, aby byly školám ku
prospěchu i po dobu jejich uzavření.
Máme před sebou poslední rok realizace projektu, myslíme
pozitivně a věříme, že bude příznivější než tento, už téměř
uplynulý. 
A novinka na závěr? Již připravujeme podklady pro to,
abychom mohli plynule navázat na další realizací MAP III od
roku 2022.

Chtěli bychom hned v úvodu prosincového zpravodaje poděkovat všem, kteří
nám v tomto náročném roce pomohli v rámci možností zdárně zrealizovat
aktivity projektu. Naše poděkování patří zejména členům pracovních skupin
a lektorům implementace a také hlavně školám, které se do nabízených
aktivit zapojovaly. Počátek školního roku 2020/2021 vypadal velmi slibně.
Velký zájem byl nejen o náhradní termíny seminářů, besed, setkání a
různorodých aktivit pro děti a žáky. Kapacity akcí se bezproblémově
naplňovaly, ale bohužel opětovné vyhlášení nouzového stavu nám zmrazilo
úsměv na rtech.



Jeden z tradičních názorů praví, že matematiku je možno žáky naučit jen

drilem a přísností. Stále více pedagogů však přemýšlí, jak připravit vyučování

tak, aby se děti naučily to, co se naučit mají a aby je hodina bavila. Jednou 

z cest je pojetí výuky matematiky podle profesora Milana Hejného. 

Na mnohých školách v regionu již s touto metodou mají učitelé, především

prvního stupně, bohaté zkušenosti. Používají ji totiž ve svých hodinách

matematiky. Nejen těmto učitelům byla v srpnu nabídnuta možnost účasti

na pětidenní příměstské letní škole Hejného metody v Ostravě. Vzdělávacího

kurzu se zúčastnilo 14 účastníků. 

Dle slov Mgr. Petry Kantorové ze ZŠ Dany a Emila Zátopkových v Třinci bylo

přínosem, že si na základě profesních zkušeností s touto metodou mohli

sami zvolit úroveň kurzu. Učitelé "začátečníci", kteří se metodu rozhodli

využívat nebo jen potřebovali získat představu o přínosech této netradiční

výuky matematiky, byli seznámeni s principy Hejného metody. Mezi ně patří

například práce v různých prostředích, tvorba matematických schémat,

práce s chybou a prolínání témat. Učitelé si na vlastní kůži ověřili, jakou

radost mohou zažít jejich žáci z toho, jak dobře vyřešili přiměřeně náročný

úkol. Pracovali většinou ve skupinkách -  výsledek se totiž rodí na základě

spolupráce, schopnosti vysvětlit problém druhým a diskutovat o možnostech

jeho řešení. Tyto a ještě další principy Hejného metody poznali na semináři

také učitelé, kteří budou touto metodou navazovat na práci svých kolegů na 

1. stupni a budou ji vyučovat kontinuálně v matematice na 2. stupni

základních škol.
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PhDr. Radim Mikulka z Otevřené třídy na ZŠ Kaštanova v Třinci nás potěšil svým

hodnocením: "Už podruhé jsem se zúčastnil Letní školy Metody Hejného 

v Ostravě. Během celého týdne vládla ve škole příjemná atmosféra. 

Precizní harmonogram, erudovaní lektoři a příjemní 

kolegové, se kterými jsem dobrovolně „převlékl“

dres kantora za dres zvídavého žáka", to je 

stručné konstatování účastníka, který ví, 

že se chce příští rok znovu zúčastnit 

takovéto akce.

Letní škola Hejného metody
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V letošním roce byly naplánovány tři termíny praktického akreditovaného

semináře Cesta správného nastavení hlasu určený pro pedagogy mateřských

škol a základních uměleckých škol. Bohužel se nakonec s ohledem na situaci

podařilo zrealizovat pouze jeden z nich. 

Seminářem provázela Mgr. Kateřina Sluková, 

operní pěvkyně a hlasová pedagožka. 

Cesta správného nastavení hlasu
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Účastníci se seznámili např. se zásadami

správného používání hlasu tak, aby zněl

dostatečně silně, měl příjemnou barvu a

současně se minimálně unavoval. Naučili se také

techniky hlasového projevu, práci s dechem a

hlasovou hygienu, dostali tipy a rady, jak mluvit v

hlasové indispozici, jak zaujmout posluchače a

udržet pozornost včetně ukázek každodenních

léčivých cvičení.

Hodnocení účastníků bylo velmi kladné a věříme,

že se nám podaří uskutečnit náhradní termíny

pro dva odložené kurzy.

Po jarní úspěšné besedě s uznávaným psychologem PhDr. Janem Svobodou

jsme naplánovali navazující besedu. Poslední zářijový den opět učitelky

mateřských škol zaplnily loutkový sál v kulturním domě Trisia v Třinci. Tentokrát

pan psycholog přednášel o agresivitě dětí předškolního věku. Vysvětloval, jaké

jsou příčiny agresivity u dětí, a nabídl možné postupy řešení z praxe. Také

hovořil o výchovných chybách současných rodičů, o typech strachu a tzv.

DABDA neboli 5 fázích smutku. 

Moc si ceníme každé návštěvy PhDr. Svobody v Třinci a doufáme, že spolupráce

bude pokračovat i v dalším roce.

Beseda s psychologem
Janem Svobodou
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Během září a října se konaly tři dopolední workshopy s paní

Lenou Banszel Freyovou na podporu polytechnické výchovy

pro vychovatelky školních družin a učitelky mateřských škol.

V prostorách DDM Třinec si účastníce osvojily didaktické

postupy jak rozvíjet motorické dovednosti, znalosti a smyslové

vnímání dítěte. Samozřejmě nechyběly praktické ukázky

práce s různým materiálem, jednoduchými nástroji a nářadím,

které budou moci využít při práci s dětmi. 

Kromě toho mohou mateřské školy a školní družiny využít nabídky paní Freyové

na kreativní dílny „Na chaloupce“ pro děti. Zkušená lektorka přímo ve škole s

dětmi vyrábí ze dřeva, slámy, knoflíčků, nití, peří a dalších materiálů.

Workshopy k
polytechnické

výchově

Inspirativní setkání v lesní škole a školce Hrádeček
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S lesní pedagogikou aneb učením dětí a žáků v přírodním prostředí se

setkali rodiče v Hrádečku. Přes nepříznivé počasí vyrazila průvodkyně Eliška

Folwarczná s rodiči nejdříve do lesa. Lesní cestou se seznamovali s

pojmenovanými místy setkávání dětí v lese, např. u krokodýla, sovy, boule. 

Na otázku, zda není dětem nyní v lese zima, si zahráli hru na straky a

zloděje. Při rychlém odcizování šišek strakám z hnízda se zapotili všichni.

Tvořivé skládání stromu listnatého a jehličnatého z přírodnin čekalo u

potůčku. Při "práci" se povídalo o lesních patrech, životech ve stromech,

pravidlech života v lese. Podle pobytových znamení už lze poznat, jaké zvíře

v lese žije. 

Druhá část setkání probíhala při

povídání se zakladatelkou a

koordinátorkou Svobodné lesní

školky a školy Hrádeček, Lucii

Czudkovou,    u bylinkového

čaje a občerstvení v jurtě.

Všichni bedlivě poslouchali o

životě dětí, o projektech a již

pětiletém aktivním učení v

prostoru bez strachu a

přetvářek, na místě, kde je

každý sám sebou.



14. října 2020 se uskutečnil on-line beseda pro pedagogy s klinickou

logopedkou Mgr. Renatou Mrozkovou o prevenci řečových vad u dětí

předškolního věku. 

Paní Mrozková uvedla, že dětí s vadami řeči rychle přibývá a je důležité,

aby tyto vady byly odstraněny nejlépe před zahájením školní docházky.

Vývoj řeči ovlivňuje dědičnost a rodina (např. nedostatek mluvních

podnětů apod.). Bohužel moderní doba moc nepřeje správně

mluvenému slovu, rodiče dětí jsou velice zaměstnaní a nemají na dítě

čas. Děti pak často zasedají k počítači, iPadu a nevytváří se jim správné

podněty k rozvíjení slovní zásoby. Čtení knih už také není moc populární.

Dále se hovořilo o tom, že včasným zásahem odborníka se dá náprava

dobře zvládnout. Vadám řeči se snaží předcházet i v mateřských školách

prostřednictvím her, dechových cvičení, sluchových cvičení, správnou

životosprávou, rozvojem slovní zásoby.
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24. září 2020 se setkání za SPC zaměřené na děti a žáky s poruchou

autistického spektra z SPC Kpt. Vajdy v Ostravě zúčastnila krajská koordinátorka

pro vzdělávání žáků s PAS Mgr. Michaela Mlynarczyková a speciální pedagožka

Mgr. Magdaléna Holubová. 

Po úvodu do problematiky a vysvětlení základních pojmů následoval rozbor

několika kazuistik autistických žáků včetně videoukázek. Následná diskuse

ukázala zájem a nadšení účastníků pro danou problematiku, chuť odborně se

vzdělávat, což nás jako organizátory velmi těší.

Centrum kolegiální podpory připravilo tři

podzimní kulaté stoly pro pedagogy a

asistenty pedagogů se zástupci dvou

různých speciálně pedagogických center

(SPC).. Vzhledem k epidemiologickým

opatřením proběhlo pouze jedno setkání,

ostatní jsme byli nuceni přesunout na rok

2021. 

Pozitivní příklady inspirují aneb
jak porozumět autismu
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On-line beseda s klinickou logopedkou
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Desková hra VZHŮRU DO SVĚTA POVOLÁNÍ vznikla vzájemnou spoluprací

kariérové poradkyně a metodičky Ing. Soni Gajdaczové a pedagoga a kariérového

poradce Mgr. Jakuba Štvrtni. 

Hra určena pro děti od 3. ročníku základní školy a jejich rodiče, kariérové

poradce, pedagogy, kouče, vedoucí zájmových kroužků či vychovatelkám

školních družin. Hra děti zábavnou formou seznámí s nejrůznějšími profesemi.

Získají povědomí o požadovaném vzdělání, vlastnostech, schopnostech,

dovednostech, pracovních pomůckách i finančním ohodnocení. Lépe si tak děti

udělají představu o tom, čemu by se jednou v životě chtěly věnovat.

Hra je určena pro 2-8 hráčů. Principem hry je

nasbírat celkem 10 žetonů za správné

odpovědi na záludné úkoly k jednotlivým

profesím. Profesí je ve hře rovných 146 a

úkolů 1168! Hned tak se tedy opakovat

nebudou. Jednotlivé profese jsou zařazeny

do 12 různých oblastí.  Hra dále obsahuje

pravidla, která jsou přizpůsobena pro velkou

skupinu až 8 hráčů hrajících v týmech, nebo

naopak pro jednotlivce, kdy si zahrají pouze

dva hráči.
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Unikátní desková  hra 

Desková hra byla 21. listopadu 2020

oceněna Zvláštním uznáním poroty“ při

vyhlášení výsledků Národní ceny kariérového

poradenství 2020. Je nám ctí, že každá škola

mohla obdržet od projektu zdarma 4 kusy

této hry.  Připravují se navíc ještě pracovní

listy pro žáky a tutoriál, jak s hrou efektivně

pracovat.

Autoři hry lákají slovy „I vy se s námi vydejte

na úžasnou expedici světem práce! Chytrá

zábava je to vždycky, vyzkoušejte si  to."

V oblasti kariérního poradenství se podařilo také zrealizovat neformální on-line setkání

výchovných/kariérních poradců, zprovoznit pro ně webovou stránku "Kariéra Třinecko"

dostupnou na https://karieratrinecko.cz/. 

V prosinci jsme uspořádali i dvě on-line besedy pro rodiče "Jak můžu pomoci svému

dítěti s výběrem střední školy?". 
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Lektoři nejprve vymezili vliv, rizika a možné dopady současné situace na

psychické a tělesné zdraví člověka. Dále se věnovali především vysoce

aktuální problematice poruch emocí ve smyslu kolísání nálady a

depresivního ladění. Neméně naléhavým tématem, které lektoři přinesli,

bylo také riziko vzniku a rozvoje závislostí v celém širokém spektru variant

(od závislosti na alkoholu či lécích až po závislost na technologiích a

virtuální realitě). V poslední části webináře byly zmíněny základní principy

prevence a možnosti řešení úskalí a rizik doby s cílem zachovat a

smysluplně podpořit zdraví v oblasti těla, duše i vztahů. Lektoři vycházeli z

ověřených poznatků i praxe v oblasti psychologie a medicíny a snažili se

téma přednést maximálně srozumitelnou formou s akcentem praktického

využití. 

Účastníci semináře měli možnost diskuse a do interakce se v hojné míře

aktivně zapojili, což přispělo k pozitivní atmosféře během celé akce – byť

byla realizována „na dálku“, spolupodíleli se na ní interaktivně všichni

přítomní. Aktéři akce vyjadřovali spokojenost a přání pokračovat – daný

webinář tak můžeme považovat za úspěšný.

On-line seminář o vlivu současné situace
na psychické a tělesné zdraví člověka

Na začátku prosince se uskutečnil on-line

seminář určený nejen pro pedagogy, ale i

rodiče a veřejnost. Seminářem provázela

lektorská dvojice ve složení Dr. Věra Facová a

Dr. Miroslav Orel (oba s dlouholetou praxí

zejména v oblasti psychologie, psychoterapie,

supervize a vzdělávání). Téma webináře

„Úskalí a rizika současné doby a možnosti

jejich zvládání pohledem psychologie a

psychiatrie“ vycházelo z aktuální situace

ovlivněné pandemií COVID-19.
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Aktivity v on-line podobě
Nařízení vyhlášená Vládou ČR opět ovlivnila běžnou činnost realizačního týmu.

Workshopy s pracovními skupinami k tvorbě ročního akčního plánu 2021 se

uskutečnily on-line. Co se týče Řídícího výboru, pro zasedání jsme využili možnosti

hlasování per rollam. 

Děti nepřišly o šachové kroužky, které probíhaly on-line formou. Dále na distanční

výuce působili i naši dva rodilí mluvčí a proběhly  i on-line exkurze ve firmě pro

žáky. Pro pedagogy jsme zrealizovali on-line setkání pedagogů a asistentů

pedagogů nebo webinář "Jak na formativní hodnocení" a další řadu výše popsaných

akcí.

Mobilní aplikace navazuje na ojedinělý nápad

nástěnného Čtenářského metru, který doporučuje 80

kvalitních knížek pro děti do 15 let. Papírový metr

nepojal všechny hodnotné knížky, a proto vznikl nápad

na mobilní verzi. Nová aplikace obsahuje více než 300

kvalitních knížek pro mladé čtenáře, které stojí za

přečtení. 

Děti si mohou vybrat podle témat a věku doporučené

knihy přímo pro sebe a zaznamenávat, které knížky už

přečetly. Jakmile knížku přečtou, vyroste jejich

postavička o jeden „čtemetr". O výběr kvalitních knížek

se starají knihovníci a pedagogové. 

Čtenářská mobilní aplikace

Aplikace je zdarma ke stažení do mobilních telefonů přes webové stránky

https://www.ctenarskymetr.cz/
Poděkování patří všem, kteří se podíleli na realizaci aplikace, především pracovní

skupině pro čtenářskou gramotnost projektu MAP II, knihovně Třinec, vývojářské

agentuře Devx, studiu Blackfish a grafické dílně UUtěrky.

Pro zefektivnění distanční výuky mohou školy průběžně využívat

nabídku praktických "ICT školení" pod vedením lektorů z regionu. Školy

tak mohou při výběru témat zohlednit individuální potřeby, délku

kurzu, uživatelskou úroveň od začátečníků až po pokročilé uživatele.

Kurzy je možné realizovat prezenčně nebo formou webináře.

ICT 
školení
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Revolution train - protidrogový vlak

Čtenářský festival ČteFesT

Čtenářský metr - polské knihy

EDUBUS - mobilní polytechnická laboratoř pro školy

Pravidelné lekce s ozoboty pro děti a žáky

Preventivní besedy pro žáky

Zážitkové exkurze pro děti a žáky

Pracovní sešit pro rozvoj matematické a čtenářské gramotnosti

Letní školu Hejného metody pro pedagogy

Besedy k finanční gramotnosti pro žáky

Akreditované semináře zaměřené na inkluzi

Podpůrnou diskusní rodičovskou skupinu

Výjezdní setkání školních parlamentů

Vzdělávací semináře pro pedagogy v oblasti matematické a čtenářské gramotnosti

Přednášku s psychologem Jiřím Haldou

Seminář o dotačních příležitostech

a mnoho dalších....

Místní akční plán II v ORP Třinec

http://map.trinecko.cz/

Co v příštím roce chystáme?
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Kontaktní údaje

 Manažer a administrátor projektu 
 e-mail: marketa.bobkova@trinecko.cz
 tel.: 773 745 389

Finanční a implementační manažer
e- mail: katerina.czempkova@trinecko.cz
tel.: 604 540 519

Mgr. Markéta Bobková 

Mgr. Kateřina Czempková 

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  


