Zápis
Jednání pracovní skupiny pro předškolní vzdělávání
projektu Místní akční plán ORP Kopřivnice II
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008634
ze dne 28. 01. 2020

Místo a čas konání:
Seznam účastníků:
Čas jednání:

Kopřivnice, mateřská škola Krátká, zahájení v 15.00 hodin
dle prezenční listiny
15.00 – 16.30

Program:
1. Nabídka vzdělávání na období 1 – 6/2020
2. Aktivity spolupráce na období 1 – 6/2020

Obsah jednání
Ad 1) Paní Eva Kytková představila členkám PS připravené vzdělávací aktivity v prvním
pololetí roku 2020 spolu s pozváním na tyto akce.
Následně jsme projednávali možnost vzdělávání, navržených na předchozí schůzce
PS:
1. Vzdělávání pro asistenty pedagoga
Obsah:
- spolupráce učitelky s asistentem pedagoga
- Organizace dne asistentky
- Kompetence učitelky x asistentky
- Individuální práce asistentka x dítě
- Sdílení zkušeností
Navrhli jsme projednat návštěvu učitelek spolu s asistentem v MŠ Máj, Vančurova,
Nový Jičín, hospitaci a následnou přednášku a diskuzi se speciálními pedagogy Mgr.
Janou Vrbovou a Mgr. Evou Štěpánovou.
2. Název: Co dělá zdravou školní jídelnu skutečně zdravou – I. – III. – seminář pro
všechny pracovníky školních jídelen – vedoucí stravování, kuchařky, pomocné
kuchařky z MŠ a ZŠ, pro pedagogické pracovníky a rodiče.

Cíl: Zlepšování kvality stravy ve školních jídelnách, používání regionálních potravin,
výchova dětí k neplýtvání potravinami
Pro tyto semináře se budeme snažit zajistit lektory z Asociace společného stravování,
aktivita by měla být zpestřena o praktické činnosti.
Paní Kytková doporučí ověřené lektory.

3. Exkurze pedagogických pracovníků v lesní školce v Palkovicích únor – květen 2020
Cíl:
Získávání zkušenosti v oblasti EVVO
Obsah:
- Celodenní náslech – 6 hodin
- Seznámení s režimem školy, systémem práce
- Seznámení s činnostmi a aktivitami v lesní školce
Exkurze budou probíhat postupně vždy po dvou pedagogických pracovnících , termíny
exkurzí dohodne paní Iva Drholecká s ředitelkou MŠ Palkovice. Ředitelka MŠ
Kopřivnice zašle během února p. Drholecké seznam zájemců z MŠK k projednání
termínů. Doporučeno pouze pro pedagogy se zájmem o tuto tématiku.
Vše se bude koordinovat s vedením MAPu – paní Kytkovou
Výstup:

Po ukončení exkurzí proběhne společná diskuze účastníků s ředitelkou
MŠ Palkovice se sdílením poznatků, názorů.

Ad2) Aktivity spolupráce:
Návrh: Zapojení MŠ do akce Zdravého města Kopřivnice Férová snídaně, v Parku
Edvarda Beneše v polovině května.
Forma účasti MŠ:
- Stánky s ochutnávkou, představení výrobků z regionálních potravin, možnost
zhotovení vlastního výrobku,
- Možnost zhotovení výrobků souvisejících s potravinami – např. pytlíky na
potraviny, tašky, které by děti s rodiči dozdobily
- Aktivity pro děti k tématu – pohybové soutěže, vědomostní, skládačky…
PS se sejde do konce března a rozpracuje konkrétní náplň aktivity a soutěží.
Paní Kytková přislíbila projednat způsob zapojení s p. Novákovou ze Zdravého města
Kopřivnice.
Předběžně je přihlášena MŠ Záhumenní, Kopřivnice, MŠ Pionýrů, Příbor. Účast na akci
bude nabídnuta dalším školám ORP Kopřivnice, doporučena účast 4-5 škol.

Úkoly:
Aktivity
Zaslat seznam zájemců o
exkurzi v Lesní MŠ
Projednat s ředitelkou Lesní
školky možnosti a
harmonogram návštěv,
popřípadě honorář
Promyslet formu účasti na
Férové snídani
Termín příští schůzky:

Termín

Odpovědnost

Do 20.2.2020

Hana Borosová

Do 25.2.2020

Iva Drholecká

Do příštího setkání PS

Všichni členové pracovní
skupiny

10. 03. 2020 v 15.15 v MŠ Krátká, Kopřivnice

Zapsala: Zdeňka Krišková dne 31. 01. 2020
Seznam příloh:
1. Prezenční listina

