
 

 

Název projektu: Lepší KLIMA pro Bohumínsko 
Registrační č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000876 

Tento projekt je spolufinancován z EU. 
 
 

 

Zápis z 3. ZASEDÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY  

rozvoj zájmového vzdělávání  

v rámci volnočasových aktivit  

PROJEKTU LEPŠÍ KLIMA PRO BOHUMÍNSKO  

 

Termín: 15. 6. 2017 v 15:00 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.Společné projekty  (zpětná vazba k akcím: Den udržitelného rozvoje, Šachová 

olympiáda ZŠ a MŠ, příprava Prázdninového kolotoče 2017  atd.) 

4.Diskuse, dotazy 

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

6. Závěr 

 

1.Přivítání a sdílení 

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

Ing. Magdaléna Fedorowiczová zahájila společně s Mgr. Pavlou Skokanovou a 

Mgr. Miroslavem Rosíkem 3. jednání  pracovní skupiny Rozvoj zájmového 

vzdělávání v rámci volnočasových aktivit.  
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2.Návrhy aktivit k naplnění cílů MAP 

Ing. Magdaléna Fedorowiczová předložila všem přítomným členům v papírové 

podobě zpracované návrhy aktivit k naplnění cílů MAP. Skupina se vyjadřovala k 

vybraným jednotlivým návrhům a rozvíjela možnosti realizace. 

Souhrn zaslaných úkolů a návrhů podle priorit a jednotlivých cílů: 

Cíl 1.1 Kvalitní infrastruktura pro vzdělávání a volnočasové aktivity 

 11 zaslaných návrhů 

Cíl 1.2 Podnětné a motivující prostředí ve vzdělávání se zaměřením na rozvoj 

klíčových kompetencí, (pre)gramotností a uplatnění na trhu práce  

 11 zaslaných návrhů 

Cíl 2.1 Úspěšné zvládnutí inkluze 

 9 zaslaných návrhů 

Cíl 2.2 Prevence nejen patologických jevů 

 11 zaslaných návrhů 

Cíl 3.1 Posílení spolupráce mezi aktéry ve vzdělávání 

 9 zaslaných návrhů 

Cíl 3.2 Pozitivní sociální a občanské dovednosti pro život 

 9 zaslaných návrhů 

Jeden přidaný návrh projektu v průběhu setkání. 

 

3.Společné projekty 

K nejvíce diskutovaným společným projektům patřil rozvinutý nápad, který se 

mírně prolínal ve více návrzích a to „Vytvoření několika videí na téma slušné 

chování a etika ve společnosti“. Žáci základních škol z Bohumína, Rychvaldu a 

Dolní Lutyně se stanou herci v jednotlivých dílech „seriálu“, který bude 

promítán v kině. Takový projekt s mladými lidmi zaujme jejich vrstevníky více 

než cizí a starší protagonisté. 



 

 

Název projektu: Lepší KLIMA pro Bohumínsko 
Registrační č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000876 

Tento projekt je spolufinancován z EU. 
 
 

Často byla zmiňována výstavba nových hřišť, koutků pro děti včetně 

odpočinkových zón pro děti v samotných školách o přestávkách. Vytvoření 

místa ve školách pro odpočinek, relaxaci, sdružování se a vytvoření dětského 

ateliéru ve volném prostředí. 

Důležitost byla kladena na obnovení společných setkání družinářů, učitelů a 

posílení vazby s rodiči a školou, semináře a vzdělávání pedagogů. Vytvoření 

informačního kanálu – databáze nabízených akcí a kroužků. 

Více viz vypracované úkoly. 

 

4.Diskuse, dotazy 

V rámci diskuze byly diskutovány jednotlivé aktivity a předběžný harmonogram 

dalších činností PS. Na závěr byla vytvořena společná fotografie zúčastněných 

členů. 

 

5.Herní aktivita „Adventure golf“ 

Někteří členové PS, kterým to umožňoval čas, využili možnost zahrát si 

Adventure golf. 

 

6.Závěr  

 

Přílohy: 

Prezenční listina. 
 

V Bohumíně, 22. 6. 2017 

 

   Ing. Magda Fedorowiczová 

                                                                        Koordinátor PS Rozvoj zájmového   

                                                                  vzdělávání v rámci volnočasových aktivit 


