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S obavami jsme schvalovali na

zasedání Řídícího výboru v prosinci

2020  aktivity na letošní rok z důvodu

stále přetrvávající nepříznivé

epidemiologické situace. Přes řadu

zádrhelů se však uskutečnilo mnoho

zajímavých akcí a velmi nás těší, že v

předposledním čísle zpravodaje

projektu MAP II Vám můžeme opět

některé z nich přiblížit.

Jsme pyšní na to, že se nám podařilo

ve spolupráci s pracovními skupinami

a lektory implementace splnit půl

roku před koncem realizace projektu

všechny indikátory.

Největším oříškem bylo vytipovat

zajímavá témata z oblasti inkluze pro

besedy s rodiči, ale i to jsme zvládli.

Přejeme Vám příjemné čtení ... a na

konci se dozvíte také o velké

prázdninové soutěži pro děti. 

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

 

31 TÝDNŮ
217 DNŮ

THE END

Vítězové loňského
žákovského projektu
konečně vyrazili na 
Teenage business

camp  
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V březnu se uskutečnily dva termíny besed pro rodiče předškoláků

zaměřené na školní zralost a připravenost, kterými provázela Mgr. Šárka

Sohrová, speciální pedagožka a lektorka. Nejprve předala rodičům

krátký teoretický úvod a vhled do terminologie a posléze se věnovala

praktickým radám, jak dítě co nejlépe připravit na vstup do školy a

přitom nic neopomenout nebo naopak situaci příliš dítěti komplikovat

zbytečně přehnanými nároky. Upozornila rodiče, že se mají zaměřit na

celkový zdravotní stav dítěte a jeho tělesný vývoj, dále na funkce

poznávací, pracovní předpoklady a návyky a na zralost citovou a sociální.

Speciální pedagožka Mgr. Kateřina Nikelová připravila v

květnu on-line setkání rodičů dětí s dyslexií. V úvodu

lektorka stručně seznámila přítomné se specifickými

poruchami učení jako je dyslexie, dysgrafie, dysparie,

dyskalkulie apod. Informovala nejen o oslabených

oblastech, ale naopak i čím jsou děti obohaceny.

On-line
besedy

pro rodiče
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Dále informovala o možnostech odkladu školní docházky a postupu, který by

rodiče měli dodržet. Webinář měl velmi pozitivní ohlasy, proto jsme s paní

lektorkou na podzim naplánovali realizaci besedy tematicky zaměřenou na

domácí přípravu v 1. třídě aneb co trénovat, pokud nejde čtení, psaní nebo počítání.

Na programu byly zejména praktické tipy a rady na domácí přípravu, styly učení,

pomůcky, kompenzační mechanismy, také příklady, jak u dětí trénovat mozek a

jak efektivně trávit volný čas. V neposlední řadě představila knihy, hry a internetové

odkazy pro rozvoj dětí s dyslexií. Přestože je dyslexie celoživotní diagnóza,

podporou ze strany rodičů a pedagogů může být dítě velmi úspěšné ve škole i

posléze v pracovním životě.

Jak na formativní hodnocení

Praktický dvouhodinový on-line workshop pro pedagogy 1. a 2. stupně ZŠ. Lektorkou

byla Mgr. Pavlína Loňková. Úvodní část workshopu byla praktická, kdy se učitelé na

vlastní kůži zkusili vžít do role žáka a plnili úkoly lektorky, která názorně, zážitkovou

formou předvedla, jak probíhá výuka s využitím formativního hodnocení. 

Následně byli účastníci seznámeni s přínosy a dopady formativního hodnocení jak z

pohledu učitele, tak z pohledu žáka. V závěru získali učitelé také užitečné tipy a

rady, jak mohou uplatnit formativní hodnocení během distanční výuky včetně

praktických příkladů hodnocení. 
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Již dvakrát jsme museli kvůli nařízením

Vlády ČR zrušit čtenářský festival neboli

ČteFesT. Více než roční přípravy

festivalu ale nešly na zmar a festival

nakonec proběhl naživo i on-line po

celý měsíc. Festival byl určený jak

veřejnosti, tak především školám,

kterým jsme hradili všechny programy a

žáci je měli zdarma. Během 31. května -

4. června bylo pro žáky realizováno

celkem 59 programů, které připravilo 25

autorů nejen z Česka, ale i ze Slovenska,

Polska, Anglie a Běloruska. Celkem se

zapojilo neuvěřitelných 2500 žáků!
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CAMP!

Vzhledem k vyhlášeným opatřením kvůli šíření koronaviru jsme byli nuceni

tábor 2x odložit, ale nakonec se přece jenom uskutečnil! Čtyři týmy v

celkovém počtu 14 žáků z polské školy ve Vendryni a v Třinci, ze Základní školy

Petra Bezruče v Třinci a ZŠ Slezská Třinec strávilo na konci školního roku dva

nabité dny v hotelu Stará Ameryka v Jablunkově. 

Účastníci zábavnou a zážitkovou formou přemýšleli nad svými silnými a

slabými vlastnostmi a zda se jejich osobnostní psychologický profil hodí pro

případné budoucí podnikání. Dále se účastníci učili spolupracovat při stavbě

"deaktivačního tubusu" nebo také vytvářeli promo tašky, které prezentovaly

značku firmy, kterou si společně účastníci vymysleli. Camp zajišťovali zkušení

lektoři Lukáš Szlaur, Robert Chlebik a Kateřina Wroblowská. Před večerkou 

 program zpestřil Pavel Ševeček, certifikovaný trenér Flag fotbalu.

Na jaře loňského roku jsme vyhlásili žákovskou

soutěž pro žáky 8. tříd. Soutěž byla určena

čtyřčlenným týmům, jejichž úkolem bylo vymyslet

podnikatelský záměr spjatý s našim regionem a

navíc v rozsahu předem stanoveného rozpočtu.

Přišly nám velmi pěkné zpracované projekty a pět

nejlepších týmů mělo původně získat za odměnu

čtyřdenní pobyt v rekreačním středisku v

Beskydech. 

str. 4

Teenage Bussiness Camp 2021
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U všech poruch lektoři podrobně představili, jak se děti projevují a jaké mají

typické vzorce chování. Okolí tyto děti často vnímá jako nevychované, děti

mají problém s vrstevníky a autoritami, porušují pravidla a limity, mají

problém se začleněním do kolektivu a jsou pro rodiče i pedagogy velmi

náročné na zvládání. Zdůraznili, že při podezření na jakoukoliv poruchu je

nutné kontaktovat dětského lékaře, klinického psychologa, dětského

psychiatra.

Oba lektoři byli sehraní a vzájemně se doplňovali, během webináře

odpovídali na dotazy účastníků a prostor byl dán i diskuzi.

Dne 25. února proběhl webinář pro rodiče s názvem "Dítě v normě a mimo

normu". Webinářem již po druhé provázela lektorská dvojice ve složení

PaedDr. Mgr. Věra Facová a MUDr. PhDr. Miroslav Orel, PhD, oba s

dlouholetou praxí zejména v oblasti psychologie, psychoterapie, supervize a

vzdělávání. První blok byl věnován dětem v normě a tedy vysvětlením, co je

a není normální v chování a prožívání dětí ve škole a doma.

Byly představeny různé typy norem,

které byly vysvětleny na konkrétních

příkladech ze života. Druhá část

webináře byla věnována dětem

mimo normu. Lektoři se zaměřili na

nejčastější a nejzávažnější poruchové

stavy u dětí jako je porucha

autistického spektra, děti s poruchou

hyperaktivity a pozornosti a chování.   
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Dítě v normě a mimo normu

Jak na kariérové poradenství

Ve spolupráci s Moravskoslezským paktem zaměstnanosti jsme zajistili

ucelený blok vzdělávání pro naše výchovné/kariérové poradce "Jak na

kariérové poradenství". Tři bloky proběhly na jaře formou webinářů a

účastníci se seznámili např. s portálem karieratrinecko.cz, získali informace

o trhu práce včetně užitečných odkazů, zaměřili se také na diagnostické a

nediagnostické pomůcky v kariérovém poradenství a získali povědomí o

vývoji a etapách v oblasti kariérového poradenství. V červenci se uskuteční

poslední dva bloky zaměřené na kariérové poradenství v praxi a vedení

poradenského rozhovoru.
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Pro děti prvního stupně byla na jaře vyhlášena LEGO soutěž. Úkolem

bylo postavit model na téma "Třinec a okolí". Výběr vítězných staveb

byl obtížný, přišlo mnoho povedených fotografií.
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LEGO
soutěž

Trisia od Aničky C. 

Třiinecké železárny od Ondry C.

Javorový vrch od Alberta Maxmiliána S.

WERK aréna od Lukáše Č.

1 .místo 
STING od Samuela T. 

kategorie
1. - 3. třída

kategorie
4. - 5. třída

1. místo
Kostel od Jindry K.
+ Matěje P. a
Dominika W. 

TESCO od Tondy H.

Čestné uznání poroty
pro rodinu Čalových
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Do you speak
English?

Celkem se soutěže zúčastnilo 143 žáků v kategorii 6. a 7. tříd a 73 žáků v

kategorii 8. a 9. tříd. Vzhledem k velké účasti jsme odměnili pět nejlepších

žáků v každé kategorii. První místo vtTřineckých školách získal v mladší

kategorii Ondřej V. ze ZŠ Koperníkova a ze starších vyhrál Robert B. ze ZŠ D. a

E. Zátopkových. Z okolních obcí byl nejlepší Samuel W. ze ZŠ Nýdek a ve

starší kategorii zvítězila Nikola B. ze ZŠ Bystřice. Gratulujeme!

Dítě na internetu

Vzhledem k tomu, že děti kvůli distanční

výuce a omezeným volnočasovým aktivitám

trávily ještě více času na internetu než

obvykle a rodiče mnohdy neví, co přesně děti

na internetu dělají, rozhodli jsme se pro ně

uspořádat webinář, věnující se nejen rizikům

sociálních sítí a internetu. O tomto aktuálním

tématu hovořil 5. května pan Tomáš Velička,

ředitel Poradny pro primární prevenci v

Ostravě. Pan Velička je specialista na

kybernetickou bezpečnost a šikanu a díky 

dlouholetým zkušenostem rodičům ukázal největší úskalí sociálních sítí jako

je Tik Tok, Instagram, Facebook a chyby v elektronické komunikaci. Čas byl

také věnován kyberšikaně se skutečnými příběhy dětí ze základních škol.

Důležitá je především prevence a s dětmi o těchto rizicích mluvit.
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On-line anglická soutěž pro žáky
Rodilí mluvčí paní Kimberly a pan Chris, kteří se

v posledních dvou školních letech zapojili do

tandemové výuky ve školách, si v únoru připravili

on-line anglickou soutěž pro žáky 2. stupně. 

Do soutěže se mohli zapojit všichni zájemci ze

škol na Třinecku a porovnat své síly s vrstevníky v

anglické gramatice, znalostech o Kanadě a USA,

rozdílem mezi britskou a americkou angličtinou

a každodenních situací.
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Dne 19. 2. 2021 proběhla Metodická poradna pro vedoucí pracovníky ZŠ a

MŠ. Termín poradny byl v souvislosti opatřeními Vlády ČR vyvolanými

pandemii COVID-19 několikrát posouván a realizace prezenční formy byla

v nedohlednu. Po dlouhém vyjednávání nakonec lektor JUDr. Alexandr

Meese, Ph.D. souhlasil s uspořádáním poradny online formou. 

V rámci realizované poradny lektor všechny přihlášené ředitele a zástupce

ředitelů seznámil s novou právní úpravou pracovního práva od 1. 1. 2021, tj.

hlavně s čerpáním a vykazováním řádné dovolené. Dále se zabýval novým

tématem, se kterým se nyní školy začaly potýkat, a to „home office“ versus

pracovní právo. Před konáním poradny, či i v průběhu, účastníci pokládali

dotazy z praxe a lektor na ně průběžně odpovídal. Kupříkladu ředitele

zajímala trestní odpovědnosti statutárního orgánu školy, dále jak řešit

„fake news“ o škole na sociálních sítích, jakých chyb se vyvarovat při

uzavírání pracovních smluv aj. 

Všichni zúčastnění závěrem poradnu velmi kvitovali a byli spokojeni i s

organizací online formou.

V pátek 11. června si žáci 5. tříd otestovali své znalosti v

oblasti první pomoci, anatomie lidského těla, prevence úrazů

a dopravní zdatnosti. Soutěž "Zachraň mě! aneb soutěž pro

život" probíhala trošku  netradiční formou a to on-line živým

vysíláním kvízomatu. Účastnilo se celkem 178 žáků z 

15 základních škol.
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Metodická poradna pro vedoucí pracovníky 
ZŠ a MŠ 

 

On-line soutěž první pomoci

Nejlepší tři žáci z různých škol získali

jako výhru pro svou třídu zážitkový

projektový den první pomoci s MEDICA

Třinec. Na výhru se mohou těšit žáci ze

ZŠ Vendryně, z Jubilejní Masarykovy ZŠ

Třinec a Masarykovy ZŠ a MŠ Hnojník.

Gratulujeme!
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V březnu jsme vyhlásili filmovou soutěž "Poznávám svůj

region". Žáci ve dvou kategoriích měli za úkol natočit krátké

video s komentářem o našem regionu. Účastníci si mohli

vybrat zajímavé místo nebo osobnost, inspirovat se místní

tradicí, historií, kulturou, která pro ně vystihuje náš region.

Odborná porota vyhodnotila pět nejlepších videí v každé

kategorii a přihlížela na kreativitu, originalitu, kvalitu videa a

v neposlední řadě i střih. V 1. kategorii zvítězil Jakub Boroň z

Hnojníku a v 2. kategorii si vítězství zasloužil Vojtěch Špiller z

Bystřice.

Na Magistrátě města Třince proběhlo 12. května slavnostní

vyhlášení za skromné účasti a to pouze žáků a jednoho

rodiče. Hlavní cenou pro každou kategorii byla outdoorová

kamera, dalších 8 dětí obdrželo drobné ceny. Souhrnné

video všech výherců je zveřejněno na facebooku projektu.

Výsledky filmové soutěže
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Metodičky Centra kolegiální podpory zpracovaly

brožuru "Inventář metod při řešení problémů v

rámci inkluzívního vzdělávání". Jedná se

především o sdílení zkušeností a doporučení

metod pro práci s žáky se speciálními

vzdělávacími potřebami v rámci běžných škol a

věříme, že pro pedagogy bude inspirací.

Školy dále dostaly 63 stránkový pracovní sešit

zaměřený na rozvoj matematické a finanční

gramotnosti pro žáky 4. - 8. tříd. Teoretické části jsou

doplněné o praktické příklady. Navíc je pracovní

sešit koncipovaný tak, že si školy mohou samy zvolit,

v kterém ročníku daný list použijí a díky tomu, že ho

školy obdržely elektronickou formou, mohou 

 jednotlivé listy tisknout dle potřeby nebo naopak

využít při distanční výuce. Autory jsou členky naší

pracovní skupiny matematická gramotnost. 

Když se nápady promění ve skutečnost
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Pracovní skupina čtenářská gramotnost

aktualizovala českou verzi papírového čtenářského

metru a nově vznikla i verze se seznamem polských

knih. Slavnostní křest polského metru se symbolicky

konal na hraničním mostě v Českém Těšíně.

Každé pracoviště mateřské školy v rámci webináře

Jak na čtení s nečtenáři dostalo zdarma knihy a

současně byly zpracovány metodiky, jak s těmito

knihami nadále efektivně pracovat.

Přestože se blíží konec projektu, nezahálíme. V rámci rozvoje kariérového

poradenství se dokončují pracovní listy pro první i druhý stupeň včetně

metodiky pro pedagogy, Vznikne také videotutoriál pro deskovou hru k

volbě povolání. 

Na podzim se mateřské školy mohou těšit na pracovní listy pro rozvoj

předmatematické a finanční gramotnosti.
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Na léto jsme pro žáky základních škol připravili dvě zábavné soutěže. 

Prázdninové soutěže
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PRÁZDNINOVÍ DOBRODRUZI
26.6. - 22.8.2021

 

Cílem soutěže je poznávat zajímavá a

významná místa na Třinecku, na kterých

budou děti plnit různé úkoly a odpovídat na

kvízové otázky. 

Děti s největším počtem bodů budou na

konci prázdnin oceněny. 

Obě akce budou probíhat přes mobilní

aplikaci Actionbound, kterou si děti musí

stáhnout do telefonu a následně oskenovat

QR kód z plakátu.

TŘINECKÝ MOUNT EVEREST
1.7. - 22.8.2021

 

Soutěž spočívá ve zdolání předem

určených 10 místních vrcholů hor

během letních prázdnin, které v součtu

svou nadmořskou výškou měří stejně

jako Mount Everest. Na každém vrcholu

budou děti plnit úkoly, za které získají

body a něco nového se také dozví. 

Více informací vč. video návodu je na webových stránkách
projektu www.map.trinecko.cz



Červen 2021, 7. vydání

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

Pokračující školení pro kariérové poradce 22.- 23.července

Seminář zdravé stravy pro kuchařky - 27. srpna

Pasování prvňáčků na čtenáře - září

Kulatý stůl s SPC- 16. září 

Besedu pro rodiče „Jak na domácí přípravu v 1. třídě“ - 20. a 25. října

Protidrogový vlak 18.-19.listopadu (nebo program „To je zákon kámo“ ve

školách)

Přednášku s psychologem Jiřím Haldou pro rodiče a učitele– 17. prosince 

Den kariérového poradenství

Setkání s místními zaměstnavateli a Úřadem práce

Řemeslné hry

Výuku s ozoboty ve školách

a mnoho dalších....

Na co se můžete ještě těšit
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Kontaktní údaje

                            e-mail: marketa.bobkova@trinecko.cz, tel.: 773 745 389
Mgr. Markéta Bobková – Manažer a administrátor projektu 

Mgr. Kateřina Czempková – Finanční manažer, manažer implementace
                                                    e- mail: katerina.czempkova@trinecko.cz , tel.: 604 540 519

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


