ZÁPIS A VÝSTUPY ZE VZDĚLÁVACÍ A ROZVOJOVÉ AKTIVITY
Otevřený kabinet č. 6
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. 02. 2019
Lektor: PhDr. Eva Micková
Průvodce: Mgr. Eva Kytková
Účastníci ze škol: ZŠ Příbor Jičínská, ZŠ Závišice, ZŠ sv. Zdislavy, ZŠ dr. Horákové, ZŠ Emila
Zátopka Kopřivnice, ZŠ a MŠ 17. listopadu Kopřivnice, ZŠ Ženklava, ZŠ Mniší, ZŠ Alšova +
zástupce MAP ORP Kopřivnice II
Průběh:
1. Přivítání účastníků, seznámení s obsahem setkání
2. Lektorka zahájila trénink komunikačních dovedností a dovedností k týmové práci aktivními
cvičeními, přešla následně k dotazníku týmových rolí Belbina a závěrem si všichni vyzkoušeli
svou schopnost komunikace ve společném úkolu.
3. Náměty pro další setkání:
- Témata pro osobnostní nebo psychologický rozvoj
- Témata antistresová, jak zvládat psychickou zátěž
- Témata k bezpečnosti provozu ŠD a ŠK
4. Shrnutí – setkání proběhlo v otevřené komunikativní atmosféře s rozvojem zaměřeným na
své vlastní schopnosti v oblasti komunikace a týmové práce
5. Podněty, které jsme zaznamenali z minulých setkání a které jsme prozatím v rámci
otevřených kabinetů nerealizovali:

• Hry z různých koutů světa - otázky v rámci globálních témat - žáci z družin by si zvolili
jednu zemi světa a vyhledali hry, které se v dané zemi hrají mezi dětmi nebo
dospělými. Ve spolupráci se Zdravým městem bychom pak zorganizovali aktivní
dopoledne v rámci Férové snídaně v parku E. Beneše v Kopřivnici - termín je již
stanoven na 11.05.2019.
Zapojení družin je dobrovolné, určitě budou přizváni i rodiče a rodiny. :-)
• Výjezdní akce pro vychovatelky - hry a aktivity pro žáky v družinách a klubech +
spojení s tématem anti-stresu pro zaměstnance ve školství - využití dobrých
zkušeností a vzájemná inspirace (termín květen - červen, Beskydy, máme dobré
zkušenosti s organizací na pátek dopoledne - sobota dopoledne, ale lze přizpůsobit
vašim možnostem, např. pátek odpoledne - sobota odpoledne)
• bezpečnost v ŠD/ŠK - pozvání "odborníka" v této problematice, dopolední setkání
• podpora polytechniky pro ZŠ
• didaktické pomůcky - děti s SVP v družinách a klubech - přizvání speciálních
pedagogů, sdílení praktických zkušeností, tipy z PPP
• rozvoj osobnosti - psychologická témata - prvním tématem k týmové práci jsme začali
na minulém setkání, nicméně šlo by o dopolední setkání s odborníkem vždy na
konkrétní téma - možno říci si co by Vás zajímalo. Toto by se dalo možná i skloubit s
výjezdní akcí na jaře - určitou část bychom věnovali odbornému psycho-vzdělávání,
např. psychologie vývoje dětí apod.
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• etika ve školách - byl to jeden z prvotních podnětů, toto téma velmi aktivně realizuje
Etická výchova, o.p.s. se sídlem ve Frýdlantu nad Ostravicí, které také pořádá
bezplatné semináře pro zaměstnance škol na různých školách nebo místech.
Reakce vychovatelek budou střádání do 08. 03. 2019, kdy budeme následně operativně
plánovat setkání se chtěným tématem na jaro.
Výstupy:
1. Navazující setkání vychovatelek v rámci Otevřených kabinetů – zvolíme žádané téma dle
vyjádření většiny zájemců
Zapsala: Eva Kytková
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