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Zápis z 3. zasedání pracovní skupiny Rozvoje 

předškolního vzdělávání projektu  

Lepší KLIMA pro Bohumínsko  

 

Termín: 6. 6. 2017, ve 14 hodin 

Místo: areál golfu BOSPOR v Bohumíně 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Program jednání: 

1. Přivítání a sdílení  

2. Návrhy aktivit k naplnění cílů MAP                                                                                                     

3. Budování znalostních kapacit (informace o připravovaném  workshopu  pro MŠ do 

Světa techniky v Ostravě, 26. června 2017) 

4. Diskuse, dotazy 

5. Herní aktivita „Adventure golf“ (vytváření neformálních vztahů členů PS) 

6. Závěr 

1. Přivítání a sdílení 

Vedoucí skupiny Mgr. Eva Bučková zahájila jednání pracovní skupiny, přivítala přítomné 

v netradičním a příjemném prostředí areálu „Adventure golfu“ a seznámila je s programem. 

Po přivítání krátce zhodnotila rychlou reakci na zadané úkoly, na které měly členky skupiny 

jen několik dnů.  

2. Návrhy aktivit k naplnění cílů MAP                                                                                                     

Vzhledem k tomu, že prostředí golfu neumožnilo projekci, vyhodnotila vedoucí skupiny 

zpracované návrhy a aktivity slovním hodnocením. Členky skupiny opět přistoupily 

k zadanému úkolu velmi odpovědně. Zazněly velmi zajímavé a nápadité aktivity, které 

nabízejí možnosti, jak využít finanční prostředky i lidský potenciál.  

Výběr některých aktivit: 

Název aktivity: Nebojím se počítače ani tabletu  
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Charakteristika aktivity: Podpora průběžného vzdělávání a rozvoje digitálních kompetencí 
pedagogů. Některé učitelky MŠ mají dosud značné mezery ve zvládání základních 
počítačových kompetencí – word, excel...  

Název aktivity: Tablet mám doma, proč jej nemám ve školce  

Charakteristika aktivity: Pořízení odpovídajícího vybavení a pomůcek s cílem více přitáhnout 
pozornost dětí a žáků, a tím rozvíjet jejich potenciál a dovednosti pro život a uplatnění na 
trhu práce.  

Název aktivity: Smyslová zahrada  

Charakteristika aktivity: Naším záměrem je usnadnit dětem s postižením seznámení se s 
přírodou. Děti zde budou moci odpočívat a zároveň vnímat vůni a barvy bylinek, květin a 
keřů, pozorovat poletování motýlů a dění u vodního prvku. Z aromatických rostlin jako je 
heřmánek, máta nebo mateřídouška může vzniknout vonný chodníček, který ocení 
především nevidomé děti. Vyvýšené záhony mohou sloužit hned k několika účelům, jako je 
např. naučná zahrádka nebo využití pro žáky na vozíčkách, pro které je pohyb obtížný a kteří 
si v rámci pracovní výchovy mohou vypěstovat a následně ochutnat zeleninu. Chodník, kde 
budou umístěny různé horniny, mohou žáci zkoumat a rozeznávat hmatem V miniaturním 
jezírku pro změnu pozorovat vodní rostliny a hrát si s vodou. Součástí zahrady je i plánovaná 
výsadba vrby vhodné k pletení košíků.  

Název aktivity: Mentoring  

Charakteristika aktivity: Poskytování poradenství a opora založena na dobrovolnosti a vztahu 
důvěry Odborná a kolegiální podpora pedagogů v oblasti: Ø zvyšování profesních a 
pracovních kompetencí, tvorby portfolia, Ø zkvalitnění pedagogické praxe - analýza činností 
práce pedagogů, učební proces, metody výuky,  

prostředí učení, plánování výuky, evaluace výuky Ø podpory začínajících pedagogů - profesní 
rozvoj Ø poskytování řízeného rozhovoru za účelem reflexe procesu vzdělávání, práce s 
vlastní motivací Ø prevence syndromu vyhoření  

Název aktivity: „Dolnolutyňská tretra“ a „Tretra pro děti mateřských škol“  

Charakteristika aktivity: Vytvoření společných aktivit, spolupráce mezi MŠ, větší zapojení 
rodičů do života školy, spolupráce s firmami  

Název aktivity: „Máme kde a máme čím“  

Charakteristika aktivity: Kvalitní a tvůrčí zázemí pro děti s ohledem na zvýšení úrovně 
matematické, čtenářské a jazykové pregramotnosti, podporu polytechnického vzdělání, 
kreativity a digitálních dovedností (interaktivní tabule, programy, vybavení)  
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Název aktivity: Relaxační místnosti  

Charakteristika aktivity: Pobyt v této atraktivní místnosti velmi důmyslně kloubí příjemné s 
užitečným. Nejnovější objevy z oblasti fungování mozku, výzkumy neuroplasticity mozku a 
fungování smyslů ukazují, že terapie ve Snoezelenu má mnohem větší přínosy, než se 
původně předpokládalo.  

Název aktivity: Brýle, motýl, srdíčka masáže jsou promička... 

Charakteristika aktivity: Projekt Masáže do škol  MISP – Massage in Schools Programme 
Aktivizační cvičení pro děti od 4 do 12 let Program MISP je jednoduchým, přístupným a 
efektivním nástrojem ke zlepšení kvality života dětí ve školách.. Dá se také 
nazvat aktivizačním cvičením pro děti, které vede k rovnosti postojů ve třídě. 

Název aktivity: „Kouzelné kostičky polezte z krabičky“ 

Charakteristika aktivity: Tzv. polytechniáda, Cílem je vytvořit podmínky pro školní i 
meziškolní spolupráci v polytechnickém vzdělávání, pro získání pracovních kompetencí, které 
by položily základy pro výběr povolání a uplatnění na trhu práce. Nákupem vhodných 
pomůcek shodných pro všechny zúčastněné organizace a vytvořením podmínek pro 
vzájemné setkávání a soutěžení při tvoření, podpořit zájem o technické činnosti.   

Název aktivity: „My máme prima rodiče“ 

Chrakteristika aktivity: V rámci posílení spolupráce s rodiči organizovat exkurze na jejich 
pracoviště nebo prezentace jejich práce přímo v mateřských školách. Jednotlivé mateřské 
školy průzkumem zjistí možnosti rodičů a předají informaci koordinátorovi, který vypracuje 
vlastní realizaci.  

Nutné zajištění financování autobusu pro přesuny dětí.  

U většiny aktivit již v průběhu seznámení proběhla vzájemná diskuze, ve které přítomné 

prezentovaly své zkušenosti, názory, možnosti vylepšení názvu či organizace. Přidávaly se 

další možnosti využití tématu nebo aktivity.  

 

3. Budování znalostních kapacit (informace o připravovaném workshopu   

     pro MŠ do Světa techniky v Ostravě, 26. června 2017) 

V další části vedoucí odboru školství Mgr. Pavla Skokanová připomněla přítomným již 
avizovanou akci ve Světě techniky v Ostravě a krátce představila program, který účastníky 
čeká. Také informovala o plánovaných vzdělávacích akcích pro členy PS. Zatím v jednání p. 
Svoboda, p. Herman, p. Dušek. 

Poděkovala členům skupiny za aktivní přístup ke spolupráci a práci na zadaných úkolech.  
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4. Diskuze, dotazy  

Vedoucí pracovní skupiny Rozvoje předškolního vzdělávání vyzvala přítomné k diskuzi. 

 Členky se vzájemně informovaly o zajímavých akcích pořádaných v jednotlivých 

školách. 

 Doplnily nápadité názvy jednotlivých aktivit. 

 Podpořily myšlenku nutnosti finanční podpory a navýšení pomocného personálu pro 

úspěšné zajištění připravovaných aktivit. 

 Paní Urbančíková informovala o projektu masáže do MŠ a ZŠ.  

 

Vedoucí pracovní skupiny ukončila brainstorming, poděkovala za aktivní účast na třetím 

jednání pracovní skupiny a vyzvala k neformální části jednání. 

5. Herní aktivita „Adventure golf“ (vytváření neformálních vztahů členů PS) 

Členové skupiny si prohlédli prostory golfu. Někteří zde byli poprvé a byli překvapeni 

příjemným prostředím.  

Seznámili se s pravidly hry a prakticky ji vyzkoušeli.  

6. Závěr  

Přílohy: 

Prezenční listina 
 

 

V Bohumíně, 14. 6. 2017    Zapsala: Mgr. Eva Bučková 
       Vedoucí pracovní skupiny 
 
 

 

 


