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Zápis z 2. ZASEDÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY  

rozvoj zájmového vzdělávání  

v rámci volnočasových aktivit  

PROJEKTU LEPŠÍ KLIMA PRO BOHUMÍNSKO  

 

Termín: 20. 4. 2017 ve 14 hodin 

Místo: zasedací místnost č. 243 MěÚ v Bohumíně (Masarykova 158). 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Program jednání: 

1. Přivítání a sdílení  

2. Společné plánování                                                                                                   

(SWOT analýza, odůvodnění a cíle jednotlivých témat, investiční záměry) 

3. Připomínkování vize MAP  

4. Výhled činnosti pracovní skupiny na další období 

5. Diskuse, dotazy 
6. Závěr 

 

1.Přivítání a sdílení 

V úvodu - před zahájením jednání – byla podepsána prezenční listina. 

Bc. Radana Vozňáková společně s Ing. Magdalénou Fedorowiczovou zahájily      

2.  jednání pracovní skupiny (PS).  

 

2.Společné plánování (SWOT analýza, odůvodnění a cíle jednotlivých témat, 

investiční záměry). 
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Ing. Magdaléna Fedorowiczová představila PS formou prezentace výsledky 

SWOT analýzy, cíle a investiční záměry. Výsledky byly seřazeny podle četností 

podobných či stejných zaslaných odpovědí a reakcí PS. 

3.Připomínkování vize MAP 

Bc. Radana Vozňáková vylíčila přítomným potřebu schválení vize MAP, kterou 

všem členům zaslala na jejich kontaktní e-maily k prostudování a vyzvala je, aby 

se k vizi vyjádřili. 

4.Výhled činnosti pracovní skupiny na další období 

Bc. Radana Vozňáková obeznámila přítomné o dalším jednání pracovní skupiny, 

které proběhne v červnu 2017. Přesný termín bude členům zaslán na jejich 

kontaktní e-maily. Mgr. Miroslav Rosík seznámil přítomné s harmonogramem 

činností pracovních skupiny na další období. 

5.Diskuse, dotazy 

Ing. Magdaléna Fedorowiczová předala slovo PS k postřehům, námětům, 

zpětným vazbám k prezentaci. Mgr. Miroslav Rosík reagoval na výsledky SWOT 

analýzy a pozitivně hodnotil sjednocení skupiny v základních názorech. Dle něj 

převažují hlavní témata i v dalších pracovních skupinách. 

Hlavní témata jsou:  

 materiální a technické vybavení, 

 lidské zdroje, 

 zpětná vazba a vztah s rodiči. 

Mgr. Pavla Skokanová informovala přítomné o chystané výzvě pro 

volnočasová zařízení, DDM s návaznosti na bezbariérovost. Zdůraznila, že je 

nutné se připravit na výzvu už nyní a zakomponovat bezbariérovost do 

projektových záměrů.  

Nápady z diskuse: 

Vytvoření „databáze“ kroužků pro náš region. Vyvstal návrh propojení či vzít 

vzor bohumínské webové databáze „Kam v Bohumíně“. 

Vzájemná spolupráce mezi městy a obcemi. 
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Školení pro pedagogické pracovníky a vychovatele DDM se zaměřením na děti 

autisty, ADHD. 

Byly předkládány nápady na pozvání lektorských kapacit a jednotlivé zkušenosti 

s nimi (Dr.  Svoboda). 

Slova se ujala Mgr. Pavla Skokanová s vylíčením pozitivních možností jak využít 

celý projekt do budoucna a jak s ním pracovat. Kladla důraz na společnou 

komunikaci a spolupráci mezi členy pracovní skupiny.  

6.Závěr  

Po proběhlé diskusi vyzvala Mgr. Pavla Skokanová PS k jednotlivým osobním 

pozvánkám na kulturní aj. akce.  

 

Přílohy: 

Prezenční listina. 
Prezentace SWOT analýza, cíle, investiční záměry. 
 
 

V Bohumíně, 20. 4. 2017 

 

 

 

            Ing. Magdaléna Fedorowiczová 

         Koordinátor PS Zájmové vzdělávání   

                                                                                v rámci volnočasových aktivit 

 


