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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 I  V  O R P  T Ř I N E C
 

Třetí etapa
projektu 
v plném 
proudu 

Máme za sebou druhý půlrok realizace projektu MAP III. Můžeme říct, že se nám daří
postupně naplňovat cíle projektu, kterými jsou podpora společného plánování             
a sdílení aktivit za účelem zlepšení kvality místního vzdělávání. Pokračujeme v rozvoji      
a aktualizaci místního akčního plánování, monitorování a vyhodnocování MAP. 

Období od června do listopadu 2022 se neslo v duchu revizí SWOT analýz, aktualizace
Strategického rámce MAP do roku 2025 a přípravy Ročního akčního plánu na rok
2023. Všechny pracovní skupiny aktivně plnily hlavní cíle projektu prostřednictvím
metodických a diskusních setkání. Cílem je spolupráce a výměna zkušeností aktérů      
ve vzdělávání, především mezi pedagogy a zřizovateli.
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Řídící
výbor

Složení řídícího výboru

Organizační struktura

SWOT analýza 

Roční akční plán pro rok 2023 

V pořadí třetí zasedání Řídícího výboru proběhlo 28. 11.

2022 v prostorách Správy tělovýchovných a rekreačních

služeb města Třinec. Předseda Řídícího výboru pan

Radim Kozlovský představil novou hlavní manažerku

projektu a specialistku na strategie a plánování, 

Bc. Martinu Sikorovou. 

Na zasedání byly schváleny následující aktualizované

dokumenty: 

Byla zmíněna pravidla aktualizace Strategického rámce

MAP (SR MAP) – v prosinci 2022 budou zasílány na školy          

v ORP Třinec k případnému doplnění a aktualizaci. 

V červenci 2022 proběhlo druhé zasedání Řídícího výboru a to

prostřednictvím hlasování per rollam - elektronické

korespondence. Proběhlo schválení Strategického rámce MAP

Třinec včetně investičních priorit. Schválený dokument je veřejně

přístupný na našich webových stránkách projektu

(http://map.trinecko.cz/). 

19. září 2022 se realizační tým MAP společně setkal s pracovními skupinami ve velké

zasedací místnosti na magistrátě města Třince. Byly projednány realizované aktivity

projektu. Jedná se především o řízení projektu, rozvoj a aktualizace MAP a evaluace

procesu místního akčního plánování. Členům pracovních skupin byly zadány úkoly             

v rámci analytické fáze, které budou plnit do konce roku 2022. Také pro rok 2023 jsou

přiděleny úkoly, které jsou zařazeny již do strategické fáze. Pracovní skupiny tak získali

přesné instrukce a termíny  k dodržení klíčových aktivit pro tento projekt MAP III.  

Další zasedání per rollam je plánováno na leden 2023 a to pro potřeby schválení

aktualizace Strategického rámce. Prezenční zasedání proběhne dle předběžné dohody   

v březnu 2023. V případě potřeby bude stanoven další termín, případně online setkání

nebo lze realizovat hlasování prostřednictvím elektronické korespondence.



Prosinec 2022, 2. vydání str. 3

Skupina pro čtenářskou gramotnost realizovala praktické inspirativní setkání

pro pedagogy MŠ a 1. tříd ZŠ k podpoře a rozvoji čtenářské gramotnosti.

Setkání proběhlo v prostorách Knihovny Třinec pod vedením odborníků na

dětskou čtenářskou gramotnost. 

"Společně s hosty jsme se shodli na tom, že zastaralá nabídka školní

doporučené četby, ne-li povinné četby, nepodporuje děti ve čtení, Naopak je

od této činnosti často odrazuje", uvedla Mgr. Zadembská, vedoucí skupiny. 

"Potvrdilo se nám to, nad čím jsme jako pracovní skupina diskutovali už             

na předchozích jednáních. Je důležité, abychom pomohli učitelům zorientovat

se ve velkém množství knih, které vychází", doplnila Mgr. Zadembská. 

Uskutečněné aktivity
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Pracovní skupina pro podnikavost a kariérové poradenství se spolupodílela 

na neformálním setkání se zástupci Úřadu práce ČR, místními zaměstnavateli  

a výchovnými poradci škol v ORP Třinec. 

Na základě zkušeností zúčastněných a společné diskuse bylo zřejmé, že trh práce  

v ČR neustále prochází transformací. Ještě nedávno platilo, že základním

požadavkem zaměstnavatelů byla odborná kvalifikace, vzdělání a praxe v oboru. 

V posledních letech se hodně mluví o klíčových kompetencích, což jsou měkké

schopnosti, dovednosti, způsobilosti, přenositelné do různých profesí a kontextů. 

A přímo ovlivňují profesní i osobnostní rozvoj, životní spokojenost, uplatnění jedince

ve společnosti.
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Uskutečněné aktivity

V rámci výše zmíněné pracovní skupiny

navíc proběhlo metodické a inspirativní

setkání "Kariérko 4x jinak" aneb diskuse  

s výchovnými a kariérovými poradci

napříč školami v ORP Třinec o vývoji  

a nových metodách v oblasti kariérového

poradenství. Účastníci tuto možnost

velmi ocenili a shodli se, že  sami

nezvládají sledovat všechny informace  

o nových zdrojích, knihách a aplikacích.     
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Uskutečněné aktivity

Pracovní skupina pro rovné příležitosti
pomohla zrealizovat setkání školních

poradenských týmů. 

Setkání proběhlo v říjnu na SŠ, ZŠ a MŠ

Jablunkovská 241 Třinec a hlavním bodem

programu byla výměna zkušeností školních

poradenských týmů, sdílení příkladů dobré

praxe, výměna námětů a nápadů pro další

činnost. Účastníci měli současně možnost

nahlédnout do nově zrekonstruovaných

prostor školy a seznámit se se způsoby

výuky dětí se speciálními potřebami.

Nemůžeme opomenout zmínit diskusní setkání na téma snadno dostupné omamné

látky a drogy pro nezletilé. Hostem setkání byl Mgr. Starzyk ze Sociálního odboru

Magistrátu města Třince a setkání bylo určené především pro rodiče žáků základních

škol. Pan Starzyk se zaměřil na současnou praxi v oblasti drog a závislostí a seznámil

rodiče s trendy současné doby, hrozbami a také praktickými radami jak rozpoznat,

když je dítě pod vlivem různých látek a kde vyhledat nejrychleji pomoc. 

"Besedy tohoto typu by měli být pravidelné a to nejen pro žáky škol", uvedla Mgr.

Cimbolincová, zástupkyně pracovní skupiny pro rovné příležitosti. Mnozí rodiče byli

velmi překvapeni, co všechno a jak snadno ovlivňuje dnešní mládež a že se tato

drogová problematika týká opravdu všech. A navíc, věková hranice uživatelů jde stále

níž.
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Uskutečněné aktivity

Pod vedením zkušených odborníků z pedagogicko psychologické poradny v Třinci
proběhla v říjnu dvě metodická setkání na téma Agresivita dětí v MŠ a ZŠ. 
Smyslem setkání byla především diskuse a sdílení mezi pedagogy MŠ a ZŠ v ORP
Třinec se svými zkušenostmi v této problematice. Bylo zřejmé, že spousta z nich se              
s určitou formou agresivity u dětí pravidelně setkává. Často bohužel ale nevědí, jak
situaci efektivně řešit. Doporučení odborníků je naučit děti, jak své pocity
nepotlačovat, ale naopak jak o nich mluvit a jak je zpracovat. 
Skupina se navíc shodla, že zde stále chybí prostor pro cílenou komunikaci pedagogů   
a rodičů.

Členové pracovní skupiny pro polytechniku
a digitalizaci spolu s pedagogy pro změnu
diskutovali na téma, jak podpořit využívání
nových technologií ve výuce a technický
přístup k řešení problémů. Všichni si
uvědomují, že vztah k technice a
technologiím je nutné pěstovat od útlého
věku žáka a důležitou roli zde hraje právě
učitel. 
Metodik setkání navrhl interaktivní, online
nástěnku přes aplikaci Padlet pro sdílení tipů
pro práci s dětmi od MŠ po 3. ročník ZŠ.
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Další metodické setkání proběhlo v rámci setkání pracovní skupiny               

pro matematickou a finanční gramotnost a věnovalo se tématu Finanční

gramotnost  v MŠ a ZŠ. Cílem setkání bylo opět doporučení a sdílení metod               

a zkušeností ve výuce finanční gramotnosti pro mateřské školy, první a druhý stupeň

základních škol. Sami učitelé se do metodického setkání aktivně zapojovali               

a předávali si zkušenosti navzájem.  

Závěrem vznikla doporučení pro praktičtější přístup ve výuce finanční gramotnosti,

přenést výuku na příklady ze života a vyvarovat se jen klasickému počítání. 
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Místní akční plán III v ORP Třinechttp://map.trinecko.cz/

Metodická setkání s odborníkem pro

ekonomy   a ředitele škol

jak připravit děti k přijímacím zkouškám

v rámci logických příkladů

setkání ke sdílení zkušeností z fungování

školních poradenských týmů

inspirativní setkání k novinkám v oblasti

polytechnického a digitálního vzdělávání

tematická setkání k výměně zkušeností               

pro kariérové poradce apod.

Na co se můžete těšit v prvním pololetí roku 2023
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Kontaktní údaje
Bc. Martina Sikorová – Hlavní manažer projektu; Specialista na strategie a plánování
e-mail: martina.sikorova@trinecko.cz, tel.: 773 745 389

 

Bc. Michaela Pavlíková, DiS. – Finanční a administrativní manažer; Koordinátor spádovosti škol 
                                                     a spolupráce s projekty OP VVV
e-mail: michaela.pavlikova@trinecko.cz , tel.: 604 540 519

Místní akční plán III v ORP Třinec, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0021138, 
spolufinancovaný z Operačního programu Výzkum, vývoj a a vzdělávání  

Přejeme Vám krásné a pohodové
vánoční svátky a těšíme se 
na společné aktivity realizované 
novém roce.

Realizační tým MAP III


