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PŘEHLEDNĚ
CO JSME ZVLÁDLI BĚHEM DRUHÉHO
ROKU REALIZACE PROJEKTU

V  rámci projektu byly realizovány po celý rok různé
vzdělávací aktivity pro cílové skupiny, tedy pedagogy,
děti, žáky a veřejnost, které zkvalitňují vzdělávání
v  oblastech čtenářské a matematické gramotnosti,
polytechniky, inkluze (rovných příležitostí), občanských
kompetencích, financování, podnikavosti a kariérovém
poradenství. Pro tyto oblasti organizuje realizační tým
projektu bezplatné přednášky, besedy, exkurze, proje-
ktové dny, soutěže a podobně. Děti, žáci a pedagogové
škol ORP Jablunkov mohou navštěvovat vzdělávací
centra, jako například zážitkové centrum URSUS v Dolní
Lomné, Svět techniky v  Ostravě, Interaktivní učebnu
biologie v Třinci, muzea, knihovny, archeoparky,
planetária a jiné. Od září 2019 je nově v projektu i pozice
rodilého mluvčího, které školy mohou využít přímo ve
výuce na škole v  cizím jazyce, ale i v rámci
mezipředmětových vztahů. 

NEJZAJÍMAVĚJŠÍ
AKTIVITY

JAK SE VYCHOVÁVÁ
ŠTĚSTÍ

CYKLUS TŘÍ DVOUDENNÍCH
WORKSHOPŮ PRO RODIČE A

PEDAGOGY MATEŘSKÝCH ŠKOL

MALÝ ŘEMESLNÍK
POLYTECHNICKÉ VYUČOVÁNÍ

SMĚŘUJÍCÍ K ROZVOJI MANUÁLNÍ
ZRUČNOSTI DĚTÍ A ŽÁKŮ

ON-LINE SOUTĚŽE
"KARLŮV ŠRUM3C" 

A FOTOGRAFIE KONTRASTU
PRO DĚTI A ŽÁKY Z ORP JABLUNKOV



Žáci ze Základní školy s  pjv. Bukovec navštívili
zážitkové centrum URSUS v Dolní Lomné.

4. zasedání Řídícího výboru projektu proběhlo
v  zasedací místnosti MěÚ. Mimo aktuálních
informací průběhu projektu proběhlo představení
a zrealizovaných a plánovaných aktivit Akčního
ročního plánu 2019.

Beseda s  rodiči žáků 1. tříd proběhla v  budově
Staré školy v Mostech u Jablunkova. Se speciálním
pedagogem Mgr. E. Jouklovou rodiče diskutovali
na téma: společné zamyšlení se nad začátky
povinné školní docházky dětí; informační činnost,
preventivní aktivity a diagnostika speciálního
pedagoga v oblasti školní úspěšnosti.

ŘÍJEN 2019

Žáci Základní školy Jablunkov navštívili
Planetarium v Ostravě.

Děti z  Mateřské školy Bocanovice navštívily
zážitkové centrum URSUS v Dolní Lomné.

Mateřská škola s  pjv. Bukovec navštívila Svět
techniky v Ostravě.

IT kurz Excel pro pokročilé určený pro pedagogy
základních škol v  ORP Jablunkov proběhl v zase-
dací místnosti MěÚ Jablunkov.

Pro pedagogy mateřských škol připravil realizační
tým Seminář k rozvoji předčtenářské gramotnosti,
který byl zaměřen na důležitost rozvoje a možno-
sti jejího rozvoje v předškolním období s ukázkou
několika aktivit.

Setkání členů realizačních týmů projektu MAP II
(Jablunkov, Třinec, Karviná, Havířov).

Zajímavou aktivitou, kterou se v projektu podařilo
realizovat je polytechnické vzdělávání „Malý
řemeslník“. Jedná se o aktivitu vytvořenou ve
spolupráci s  DDM Jablunkov, kdy děti
z  mateřských škol ORP Jablunkov mohou
navštěvovat dílny v  DDM. Jelikož se „Malý
řemeslník“ těší velkému zájmu, bude nabízen od
září 2020 i prvnímu stupni základních škol ORP
Jablunkov a to žákům 5. tříd. Souběžně probíhá
s  touto aktivitou „Hravé čtení s  knihovnicí“, které
spadá do oblasti vzdělávání ve čtenářské
gramotnosti. Během projektu probíhají pravidelná
setkání členů jednotlivých pracovních skupin,
které se věnují potřebným tématům vzdělávání
v  rámci své oblasti a aktivně se podílejí na celém
procesu společného plánování v území a aktuali-
zaci dokumentace MAP. 
Zde vám přinášíme harmonogram, ve kterém
najdete, co se za celý rok na projektu událo.

ZÁŘÍ 2019

Setkání realizačního týmu se členy jednotlivých
pracovních skupin.

Realizační tým se zúčastnil dvoudenního pobytu
na setkání realizátoru projektů MAP MSK v Penzi-
onu Schönwald v Budišově nad Budišovkou. Zde
realizační tým načerpal v  rámci projektu mnoho 
 nových informací, námětů a doporučení. Výměna
zkušeností byla pro realizační tým velkým
přínosem.

V  zasedací místnosti proběhl IT kurz Základy
práce na PC pro pedagogy především MŠ.

Žáci ze Základní školy Písečná navštívili Svět
techniky v Ostravě.

ANDY,
AGE 5

HARMONOGRAM DRUHÉHO ROKU
REALIZACE PROJEKTU



V  Horském Hotelu Kozubová a jeho přilehlém
okolí proběhl v  měsíci říjnu Třídenní prožitkový
kurz žákovského parlamentu. Kurzu se zúčastnili
žáci Základní školy Jablunkov, Základní školy H.
Sienkiewicze s  pjv. Jablunkov a Základní školy
Písek.

Další IT kurz Základů práce na PC
pro pedagogy proběhl v PC učebně Základní školy
Mosty u Jablunkova.

První   kolo  cyklu dvoudenního  workshopu pro
rodiče a pedagogy mateřských škol „Jak se
vychovává štěstí“ s  názvem „Škola emocí“
proběhlo v Mateřské škole Jablunkov Bezručova.

LISTOPAD 2019

Žáci Základní školy Mosty u Jablunkova navštívili
Slezský zemský archiv v  Opavě, který je třetím
nejstarším a největším státním archivem v České
republice.

Žáci Základní školy a Mateřské školy Dolní Lomná
navštívili Svět techniky v Ostravě.

48 žáků Základní školy Mosty u Jablunkova se
zúčastnilo exkurze v Třineckých železárnách, a.s.,
kde mohli shlédnout výrobu oceli na různých
výrobních provozech.

Děti Základní a mateřské školy Písek navštívily
zážitkové centrum URSUS v Dolní Lomné.

Interaktivní učebnu biologie v  Třinci navštívili žáci
Základní školy a Mateřské školy z  Mostů u
Jablunkova.

Děti z  Mateřské školy – Przedszkole Jablunkov
navštívili Svět techniky v Ostravě.

V Domě dětí a mládeže Jablunkov proběhly dvě
prezentace předškolního polytechnického
vzdělávání „Malý řemeslník“ pro MŠ z ORP
Jablunkov. Prezentací se zúčastnili ředitelé a
hlavní učitelé MŠ ORP Jablunkov.

V rámci projektu proběhla 13. listopadu v PC
učebně Základní školy Jablunkov soutěž „Malování
na PC“ s tématem „Jak si představuješ školu, třídu,
výuku za 100 let!“. Soutěže se celkem zúčastnilo 
 30 žáků 6., 7., 8. a 9. tříd ze škol ORP Jablunkov
Souběžně proběhl i doprovodný polytechnický
program pro žáky.

Do auly Základní školy H. Sienkiewicze s  pjv.
Jablunkov zamířilo několik rodičů budoucích
prvňáčků. Speciální pedagožka a lektorka Mgr.
Šárka Sohrová je provedla tématem "Jak na
domácí přípravu v 1. třídě.

1. ročník soutěže ve finanční gramotnosti "Finance



hrou", kterou připravila pro žáky 4., 5., 6. a 7. tříd
pracovní skupina pro Matematickou gramotnost
se konala v sále jablunkovské radnice. Soutěže se
zúčastnilo 54 žáků škol Jablunkovska.

Ve wellness hotelu Pod Kyčmolem se uskutečnil
Výjezdní seminář pro pedagogy a speciální
pedagogy základních škol ORP Jablunkov.
Témata semináře: Nadaný žák v ZŠ - identifikace
a individualizace jeho vzdělávání; Vyučování,
hodnocení žáků v rámci společného vzdělávání.

Děti ze Základní školy a Mateřské školy z Mostů 
u Jablunkova navštívily Svět techniky v Ostravě.

Zážitkové centrum URSUS v  Dolní Lomné
navštívily žáci Masarykovy základní školy z Návsí.

„Čtení uměleckého textu s  prvky dramatizace“.
Takový název nesla Soutěž ve čtení textu nahlas v
podobě scénického čtení, které přivádí děti k práci
s textem, jeho hlubšímu poznání a analýze, vlastní
interpretaci a jeho dalšímu využití. Soutěž
proběhla v měsíci prosinci v DDM Jablunkov.

Proběhl seminář určený pro ředitele a vedoucí
pracovníky škol a školských zařízení, dále
odborným pracovníkům orgánů veřejné správy
územních celků obcí, zabývající se školstvím.

5. zasedání Řídícího výboru.

Děti Základní školy a Mateřské školy Dolní Lomná
navštívily Planetárium Ostrava.

LEDEN 2020

Začátkem měsíce ledna se konalo první kolo
semináře Leadership ve školské praxi. Semináře se
zúčastnili ředitelé a vedoucí pracovníci školských
zařízení z Jablunkovska.

Účetní školských zařízení ORP Jablunkov se sešly
v  jablunkovské radnici na školení „Účetnictví
příspěvkových organizacích“.

Exkurzi „medové kuchyně“ Marlenka ve Frýdku –
Místku navštívilo 34 žáků Základní školy a
mateřské školy Písek.

Setkání členů realizačních týmů projektu MAP II
(Jablunkov, Třinec, Karviná a Havířov) proběhlo
na Magistrátu Města Třince.

V  sále jablunkovské radnice proběhlo společné
setkání členů jednotlivých pracovních skupin, kde
byly projednány Akční roční plány a přiděleny
nové úkoly.

Besedou „Školní zralost, dobrý start“  provedla
rodiče budoucích prvňáčků lektorka Mgr. Lenka
Szotkowská.

Druhé kolo cyklu dvoudenního workshopu pro
rodiče a pedagogy mateřských škol „Jak se
vychovává štěstí“ s  názvem „S lehkostí“ proběhlo
v Mateřské škole Jablunkov Bezručova. 

V  měsíci lednu navštívily děti z  Mateřské školy -
Przedszkole Jablunkov, Mateřské školy Dolní
Lomná a Mateřské školy Návsí v  DDM Jablunkov
polytechnické vzdělávání „Malý řemeslník“           
 a doprovodný program "Hravé čtení s knihovnicí".



ÚNOR 2020

V budově radnice proběhlo druhé kolo semináře
Leadership ve školské praxi.

BŘEZEN 2020

Školy mají možnost celoročně využívat bezplatné
preventivní programy do školy/třídy. 

Žáci Základní školy s  pjv. Hrádek navštívili
Interaktivní učebnu biologie v Třinci.

6. zasedání Řídícího výboru – plnění aktivit všech
pracovních skupin, informace k Šablonám III, dále
i k realizaci MAP III.

V  souvislosti s  vyhlášením nouzového stavu
(epidemie covid-19) a následných tříměsíčních
bezpečnostních opatření musely být prezenční
aktivity a semináře ZRUŠENY (metodické setkání
pedagogů s  psychologem, soutěž Čtení
uměleckého textu s  prvky dramatizace,
preventivní programy pro školy ve spolupráci
s celorepublikovým festivalem Jeden svět).

Aktivní plánování možností on-line forem
setkávání, seminářů a porad. 

DUBEN 2020

On-line setkání realizačního týmu MAP se
zástupkyni Moravskoslezského partu zaměstna-
nosti. Proběhlo on-line metodické setkání
pedagogů matematiky pod vedením oblastní
metodičky. 

Administrativní činnosti spojené s  projektem –
aktualizace dokumentace.

KVĚTEN 2020

Probíhalo pravidelné on-line vyučování angličtiny
s rodilým mluvčím Dr. Anthony Martin Ritchie žáků
Základní školy H. Sienkiewicze s pjv. Jablunkov.

On-line setkání příjemců projektů MAP –
Strategické řízení a  plánování ve školách
a v územích, aktuální informace k MAP III.

Byla vyhlášena on-line soutěž KARLŮV ŠRUM3C.

3 týdny, 3 úkoly, 3 kategorie, pro žáky základních
škol v ORP Jablunkov.

Distanční formou proběhl Webinář pro školní
kariérové poradce.

ČERVEN 2020

Pod vedením oblastního metodika polytechniky
byla představena pedagogům základních škol
Jablunkovska aktivita Malý řemeslník.

V  zasedací místnosti MěÚ Jablunkov byl pro
ředitele škol a jejich zástupce zorganizován
informační seminář “ŠABLONY III“.

On-line ICT konference – způsoby metodické
pomoci pedagogům v distanční formě výuky, pod
vedením ICT metodika MAP II.

On-line setkání příjemců projektů MAP. 

ČERVENEC 2020

Administrativní činnosti spojené s  projektem –
aktualizace dokumentace.

Vyhlášení soutěže „Fotografie kontrastu“ –
pořízení dvou fotografií hezkého a nehezkého
místa.

Vyhlášena výzva  OKAP v  MSK II k podání  žádosti
o finanční prostředky pro realizaci volnočasových
aktivit.

SRPEN 2020
Natáčení reportáže „Místní akční plán
v Jablunkově pokračuje v projektu vzdělávání dětí
i dospělých„ s regionální televizí Polar.
 
Setkání  členů  realizačních  týmů  projektu  MAP II

ČERVEN 2020



v oblasti polytechnického vzdělávání "Malý řemeslník"
v oblasti čtenářské gramotnosti
v oblasti preventivních programů

(Jablunkov, Třinec, Karviná, Havířov), strategie dalších kroků realizace projektu MAP II.

Třetí a poslední kolo cyklu dvoudenního workshopu pro rodiče a pedagogy mateřských škol „Jak se
vychovává štěstí“ s názvem „Rozhovory za slovy“ proběhlo v Mateřské škole Jablunkov Bezručova.

V rámci polytechniky proběhlo metodické setkání na pomoc v oblasti grafické technologie.

Lektoři implementace

Zajišťují výukové procesy v rámci implementačních aktivit. Zavádí metody a formy výchovně
vzdělávacích procesů vedoucích k rozvoji kompetencí děí a žáků v rámci školních i mimoškolních aktivit.

Koordinátor zpracování MAP a spádovosti škol
Zodpovídá za klíčové aktivity a podaktivity projektu. Koordinuje a řídí zpracování finálního dokumentu
MAP.

Koordinátor implementace
Zodpovídá za klíčové aktivity a podaktivity projektu. Řídí implementační aktivity MAP. Plánuje,
koordinuje, organizuje a technicky zajišťuje aktivity implementace MAP v území.

Mgr. Lucie Trombiková / manažer projektu/ koordinátor zpracování MAP a spádovosti škol
      lucie.trombikova@jablunkov.cz
      777 255 903

Jana Stachurová / finanční manažer projektu / koordinátor implementace
      jana.stachurova@jablunkov.cz
      727 943 374

Ing. Petra Kantorová / specialista na strategie a plánování
       petra.kantorova@seznam.cz
       777 961 143

Dukelská 144

739 91  Jablunkov
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