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Vážení,

pro letošní rok byla řídícím výborem projektu MAP ORP KARVINÁ
schválena řada aktivit pro děti, žáky, rodiče, pedagogy i další pracovníky
ve vzdělávání. Bohužel v důsledku vyhlášeného nouzového stavu a s ním
souvisejícími mimořádnými opatřeními jsme i my museli řadu plánovaných
akcí přesunout či zrušit. Nicméně uvádíme přehled aktivit, které se
podařilo uskutečnit i těch, které jsou naplánovány na období září až
prosince 2020.

Dále uvádíme aktuální informace o finančním čerpání našeho projektu MAP
a naplňování indikátorů projektu. Projekt se aktuálně nachází ve druhé
polovině své realizace.

ÚVODNÍ
SLOVO

„Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná II“
(registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008623)



PODAŘILO SE
USKUTEČNIT ... 

Z  dlouhodobých aktivit jsme v  letošním
roce realizovali cizojazyčnou tandemovou
výuku s  rodilými mluvčími v  našich
základních školách, kdy jsme zapojili tři
rodilé mluvčí, jejichž úkolem je především
posílit konverzační schopnosti žáků.
Rovněž probíhal kurz neverbální
komunikace, neboli znakování, určený
pedagogickým pracovníkům a rodičům,
abychom jim usnadnili dorozumívání
s  dětmi s  omezenými logopedickými
dovednostmi. V  pěti základních školách
probíhala pravidelná volnočasová aktivita
školních klubů podnikavosti pod vedením
zkušených pedagogů a odborníků z praxe.
Ve spolupráci se Střední průmyslovou
školkou Karviná jsme realizovali Kroužek
techniky se zaměřením na 3D technologie,
robotiku, programování a virtuální realitu.
Školy se zapojovaly do aktivity zážitkové
polytechniky spočívající v  zajímavých
exkurzích, návštěvách, vzdělávacích
programech. Všechny tyto aktivity jsme
museli v  návaznosti na uzavření škol a
školských zařízení předčasně ukončit.

COVID – 19 naštěstí nezastavil tvorbu a
vydání společné knížky mateřských škol
„Karvinské, dětmarovické, petrovické,
stonavské děti dětem“. Tato kniha je
originální tím, že ji celou vytvořili naše
děti v mateřských školách spolu se
svými učitelkami a odráží skutečnost, že
každá školka má svůj příběh. Celkem
bylo zhotoveno 1.000 kusů výtisků,
které byly distribuovány do zapojených
mateřských škol, a zde v rámci akcí
rozloučení s předškoláčky předány
dětem, jako jejich první čtení do
základní školy. Knížka není určena k
prodeji, slouží však k prezentaci
šikovnosti našich dětí a pedagogů.

J E D N O R Á Z O V É  A K C E

                       

Když z dětské fantazie vznikne úžasná kniha ...

9. 1. 2020       Ochutnávkový workshop Kompetence pro život žáka ZŠ

7. 1. 2020       ABAKU pro 2. stupeň základních škol

14. 1. 2020     ABAKU pro 1. stupeň základních škol

27. 2. 2020     ABAKU pro 1. stupeň základních škol

10. 2. 2020     Neformální setkání učitelů matematiky

14. 2. 2020     Seminář pro vedoucí pedagogické pracovníky se zaměřením    

14. 2. 2020     Čtenářský program Listování s knihou Flouk a Líla pro 1. tř.

3. 3. 2020       Čtenářský program Listování s knihou Flouk a Líla pro 1. tř.

 2. 3. 2020      Budování znalostních kapacit členů řídícího výboru pod  

na aktuální legislavitu nejen ve školství

vedením Ing. Bluemensteina z Mensy ČR
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MÁME V PLÁNU
USKUTEČNIT ...

Od září 2020 se mohou školy opět zapojit
do volnočasových aktivit školních klubů
podnikavosti. Do výuky se alespoň
částečně vrací rodilí mluvčí. Zároveň se
opět rozjíždí aktivity zážitkové
polytechniky spočívající v  zajímavých
exkurzích, vzdělávacích programech či
interaktivních a poznávacích návštěvách
firem, center, neformálních vzdělavatelů.
Od října 2020 bude zahájen druhý běh
kurzu neverbální komunikace pro
pedagogy, asistenty pedagogů a rodiče,
rovněž bude nabídnut druhý běh Kroužku
techniky ve spolupráci se Střední
průmyslovou školou Karviná. Se Střední
zdravotnickou školou Karviná
připravujeme zážitkové preventivní
programy v  oblasti zdravovědy a první
pomoci.

NAPLŇOVÁNÍ
INDIKÁTORŮ
PROJEKTU

Rovněž v  oblasti naplňování
stanovených indikátorů
projektu si vedeme velice
dobře. Ze 40 plánovaných
jednorázových akcí se
podařilo uskutečnit již 29,
tedy téměř 73 %. Rovněž
v oblasti naplňování produktů
polytechnického vzdělávání,
podnikavosti a rozvojových
aktivit vedoucích k  posílení
kompetencí vykazujeme
pozitivní výsledky – z  50
samostatných školských
pracovišť se již 28 zapojilo do
zážitkové polytechniky, školní
kluby podnikavosti budou
probíhat již 3. školní rok po
sobě, podporu rodilých
mluvčích získalo již alespoň
částečně 9 základních škol ze
14. Zbývá nám tedy
naplánovat a zrealizovat
aktivitu k podpoře kulturního,
historického a občanského
povědomí žáků.

Z   J E D N O R Á Z O V Ý C H  A K C Í
M Á M E  P Ř I P R A V E N O

                       

FINANČNÍ
ČERPÁNÍ
PROJEKTU 

V  červenci 2020 byla
předložena již 4. zpráva
o realizaci projektu a
žádost o platbu.
Ze schváleného rozpočtu
10.083.584,-Kč bylo
k  30.6.2020 vyčerpáno
4.989.079,-Kč,což
odpovídá časovému
rámci projektu.

Ve vazbě na aktuální situaci
budeme s jednotlivými
pracovními skupinami
aktualizovat akční roční plány
a aktivity přizpůsobovat
zaváděným opatřením .

23. – 24. 10.       
        2020         

12. 11. 2020      Akreditované semináře diagnostiky čtení a matematiky s

13. - 14. 11.        Zážitkové polytechnické workshopy pro zástupce MŠ
      2020 

   3. - 5.11.         Divadélko pro školy – Romantismus není jenom
      2020            romantika pro žáky 9. tříd

Edukační pobyt pro rodiče a žáky se SVP v Hrádku
            

18. 9. 2020        Seminář pro ekonomické pracovníky škol se zaměřením

25. 9. 2020       Seminář pro předškolní vzdělávání se speciálním

21. 10. 2020      Diskusní workshop pro speciální pedagogy s Mgr. Lucii      

na Peněžní fondy (školské) příspěvkové organizace

    v Hrádku s Lenou Freyovou 

pedagogem a lektorem Mgr. Jiřím Haldou

Bičíkovou
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Jiřinou Bednářovou pro speciální pedagogy.  


