ZÁPIS A VÝSTUPY ZE VZDĚLÁVACÍ A ROZVOJOVÉ AKTIVITY
Otevřený kabinet č. 5
pro vychovatelky školních družin a školních klubů
Místní akční plán ORP Kopřivnice II
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008634
Datum a místo konání: MÚ Kopřivnice, 13. 11. 2018,
Průvodce: Mgr. Michaela Rašková, Mgr. Eva Kytková
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 + zástupce MAP ORP Kopřivnice II
Průběh:
1. Přivítání účastníků, seznámení s obsahem setkání
2. Poděkování za zapojení se do Výstavy ke globálním tématům, ve spolupráci se Zdravým
městem Kopřivnice – 5 ŠD a 1 ŠK a v nich zhruba 100 dětí a žáků
3. Diskuse nad aktuálními otázkami v ŠD a ŠK – bezpečnost provozu:
a. Staré vybavení – nábytek, koberce
b. Hygienické podmínky v družinách a klubech
c. Finanční prostředky pro družiny a komunikace s vedením školy
4. Vánoční inspirace pro tvorbu výrobků s dětmi a žáky v ŠD/ŠK
a. Ukázky prací, výrobků z různých dostupných materiálů
b. Předvánoční zamyšlení – příběhy pro děti
c. Vánoční jarmarky a koncerty ve školách - pozvánky
5. Náměty pro další setkání:
- Témata pro osobnostní nebo psychologický rozvoj
- Témata antistresová, jak zvládat psychickou zátěž
- Témata k bezpečnosti provozu ŠD a ŠK
6. Shrnutí – setkání proběhlo v otevřené tvořivé atmosféře se sdílením zkušeností, padly
podněty na další setkávání vychovatelek družin a klubů.
7. Podněty z minulých setkání: pozvat odborníka k tématu přechodu dětí MŠ a ZŠ se
zaměřením na potřeby v ŠD a ŠK, Podpora polytechniky na ZŠ, práce s dětmi s SVP
v družinách a klubech – didaktické pomůcky, 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
Výstupy:
1. Navazující setkání vychovatelek v rámci Otevřených kabinetů – témata bezpečnost v ŠD/ŠK,
antistres pro vychovatelky, témata psychologická a zaměřená na rozvoj osobnosti
Zapsala: Eva Kytková
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