ZÁPIS A VÝSTUPY ZE VZDĚLÁVACÍ A ROZVOJOVÉ AKTIVITY
Otevřený kabinet pro družináře

Místní akční plán ORP Kopřivnice II
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008634

Datum a místo konání: MÚ Kopřivnice, 24. 04. 2018, 8:30 – 11:00
Lektoři a průvodce: Ing. Hana Kučová, Mgr. Eva Kytková
Účastníci ze škol: ZŠ a MŠ Závišice, ZŠ a MŠ Mošnov, ZŠ Emila Zátopka Kopřivnice, ZŠ
a MŠ Ženklava, ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, ZŠ Floriána Bayera Kopřivnice +
zástupci OŠKS MÚ Kopřivnice (dle prezenční listiny)
Průběh:
1. Přivítání účastníků, cíl a možnosti otevřeného kabinetu, proč se tato aktivita realizuje,
navození otevřenosti a diskuse
2. Představení zúčastněných a jejich motivace k účasti
3. Volná diskuse k problémům, které řeší účastníci v denní práci
Navozená témata:
- Jak zaujmout děti v ŠD, když jsou společně od 1. do 5. třídy – rozdílnost potřeb,
jak zaujmout kluky
- Smysl školní družiny, co očekávají rodiče, co očekává vedení školy
- Organizace práce v ŠD a přístup vedení školy k práci ŠD
- Nastavení pravidel pro rodiče (podpora vedení školy) a dodržovat je – SMÍŘIT SE
S FAKTY 
- Co potřebují družinářky – hodinu denně nerušeného prostoru pro soustavnější
činnost dětí v rámci ŠD, jak to udělat – nastavit pravidla a komunikovat s vedením
školy, čekající sběrné oddělení (blok relax, blok sport, blok tvoření, apod.)
- Zapojení asistentů při činnostech ŠD – péče o děti se SVP
- Vzdělávání družinářek – doporučení přes KVIC NJ, není mnoho příležitostí
- Inspirativní kolečko – tipy na hry a aktivity, co teď frčí a děti baví
4. Shrnutí – obrovská výhoda zúčastněných – tvořivost a přizpůsobivost v daných
podmínkách školy, co zlepšit - pracovat na komunikaci s vedením a nastavení
pravidel pro rodiče, dbát na zajištění bezpečnosti zejména v péči o děti se SVP
(spolupráce s asistenty a vedením školy)
Výstupy:
1. Uskutečnit další inspirativní setkání – hry v přírodě se zaměřením na překonávání
vztahových překážek dětí v kolektivu, motivace dětí v kolektivu
2. Tipy na kreativní techniky v ŠD přes zimní období
3. Návštěvy družin
4. Soutěž – spojit síly družin a soutěžit mezi sebou (nutno navázat na koncepci MAP II)
Termín navazujícího otevřeného kabinetu 19. 6. 2018, 8:30-11:00, terén v přírodě
Zapsala: Eva Kytková
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