ZÁPIS A VÝSTUPY ZE VZDĚLÁVACÍ A ROZVOJOVÉ AKTIVITY
Otevřený kabinet č. 3
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: DDM Kopřivnice - zahrada, 14. 09. 2018,
Lektor: Mgr. Michaela Rašková
Účastníci ze škol: ZŠ Emila Zátopka Kopřivnice, ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, ZŠ a MŠ 17.
listopadu Kopřivnice, ZŠ F. Bayera, ZŠ Mniší, ZŠ Alšova, ZŠ sv. Zdislavy, ZŠ Ženklava +
koordinátorka vzdělávání MAP ORP Kopřivnice II
Průběh:
1. Přivítání účastníků, představení obsahu setkání v souvislosti s výstupy z proběhlých
Otevřených kabinetů pro vychovatelky v družinách a klubech
2. Představení zúčastněných, představení lektorky
3. Zážitková část setkání – Dynamixy - aktivity zaměřené na práci v týmu – rozvoj spolupráce,
komunikace, řešení úkolů, které lze využít v družinách a klubech s přizpůsobením věku a
počtu dětí / žáků
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:
- Legislativa a podmínky spojené s fungováním školních družin a školních klubů
- Předvánoční inspirace pro tvorbu dětí/žáků v ŠD a ŠK
- 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 ve svižném tempu formou aktivní činnosti všech zúčastněných,
v rámci reflexe si účastníci uvědomili fungování a důležitost komunikace mezi sebou,
přeneseně pak i mezi dětmi/žáky. Procvičena byla jejich schopnost spolupracovat, řešit
logický úkol, řídit činnost a přicházet se svými nápady.
Výstupy:
1. Navazující setkání vychovatelek v rámci Otevřených kabinetů:
11. 10. 2018 – téma legislativy a podmínek fungování ŠD a ŠK
13. 11. 2018 - téma vánoční inspirace pro tvorbu dětí/žáků ŠD a ŠK
2. Domácí rébus – najít řešení pro logický úkol DOPRAVNÍ ZÁCPA 
3. Výstava globálních témat – promyslet zapojení a téma zpracování
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