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Datum a místo konání: MÚ Kopřivnice, 11. 10. 2018,
Lektor: Mgr. Michaela Rašková
Účastníci ze škol: ZŠ Příbor Jičínská, ZŠ Závišice, ZŠ Emila Zátopka Kopřivnice, ZŠ a MŠ 17.
listopadu Kopřivnice, ZŠ F. Bayera, ZŠ Mniší, ZŠ Alšova, ZŠ sv. Zdislavy+ zástupce MAP ORP
Kopřivnice II
Průběh:

1. Přivítání účastníků, představení obsahu a smyslu setkání v souvislosti s výstupy z proběhlých
Otevřených kabinetů pro vychovatelky v družinách a klubech
2. Byla navozena diskuse nad tématikou legislativy související s podmínkami zajištění fungování ŠD a ŠK
a diskutovalo se nad otázkami
- Individuálních vzdělávacích plánů, jejich zpracování, využívání zpráv z poradenských center,
komunikace mezi pedagogy, speciálními pedagogy a vychovatelkami, příp. rodiči
- Vlastních reálných zkušeností k přístupu k dětem s SVP v družinách a klubech
- Očekávání od provozu družin a klubů – tato jsou rozdílná, velký vliv má vedení škol jak k cílům
družin a klubů přistoupit
3. Předaly se základní informace k projektu „Šablony“, které jsou aktuálně zacíleny také na družiny a
kluby a jejichž příprava by měla být na školách v plném proudu, pokud chtějí jejich možností využívat
4. Výstava nad globálními tématy, ve spolupráci se Zdravým městem Kopřivnice
říjen 2018 – představení témat dětem, výběr tématu, tvoření + vymýšlení výtvorů listopad 2018 umístění výtvorů a děl ve vestibul MÚ Kopřivnice
Aktivity budou dobrovolné, budou osloveny všechny družiny ve školách v rámci ORP Kopřivnice (10
obcí), téma je libovolné dle výběru dětí/žáků a vychovatelek
5. Náměty pro další setkání:
- Tipy na podporu polytechniky pro ZŠ
- Tipy na didaktické pomůcky pro děti s SVP do družin a klubů
- Pozvat odborníka k tématu přechodu dětí MŠ a ZŠ se zaměřením na potřeby v ŠD a ŠK
- Zůstává z minulých setkání: náměty vycházející z předcházejícího kabinetu - Interaktivní
přehlídka „Hry z různých koutů světa“ – květen 2019 – každá zapojená družina by si vybrala
jednu zemi světa a děti by si zjistily, upravily a ztvárnily hry z této země pro zapojení veřejnosti a
škol v rámci Týdne pro rodinu – např. Férová snídaně (bývá v sobotu), příp. jiné akce a dále pak
výjezdový seminář s ukázkami her a aktivit pro využití v ŠD a ŠK
6. Shrnutí – setkání proběhlo v atmosféře cílené diskuse a sdílení zkušeností, padly podněty na další
setkávání vychovatelek družin a klubů.

Výstupy:
1. Navazující setkání vychovatelek v rámci Otevřených kabinetů
13. 11. 2018 - téma vánoční inspirace pro tvorbu dětí/žáků ŠD a ŠK
2. Konec října – tvorba na výstavu ke globálním tématům + začátek listopadu instalace –
domluva se školami individuální
3. Podpora polytechniky v družinách a klubech
4. Práce s dětmi s SVP v družinách a klubech - didaktické pomůcky
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