Zápis z jednání pracovních skupin – PS polytechnika
Datum, čas jednání: 17.2.2020, 14.00 - 15:30
Místo: Malá zasedací místnost MěÚ Frenštát pod Radhoštěm
Seznam účastníků: viz prezenční listina

Jednání je organizováno v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP
Frenštát pod Radhoštěm II CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010667

Průběh jednání:
1. Zahájení
2. Diskuze nad jednotlivými aktivitami
2.18 Školení - práce na PC
- lektor: Caloň
- kapacita kurzu: 30 osob
- místo konání: PC učebna ZŠ Záhuní
- rozsah: 3 lekce
- termíny: 24. 3., 7. 4., 21. 4. 2020 v čase od 14.00
- délka trvání 1 lekce: 2 hodiny
- možnost zajistit další návazné školení v podzimním termínu
2.19 Velikonoční tvoření
- prvotní záměr: zapojit rodiče do polytechnického vzdělávání formou
velikonočního tvoření ve spolupráci s muzeem a KD (muzeum má vlastní
velikonoční program, který školy navštěvují, mají plnou kapacitu, KD tvoří
dlouhodobý plán, mají hodně výstav), v každé MŠ probíhá velikonoční
tvoření - někde bez rodičů, někde s rodiči
- nové návrhy: tvorba ptačích budek nebo krmítek, hmyzích domečků společná domácí práce rodičů s dětmi v období letních prázdnin nebo na
jaře (vítání ptačího zpěvu), následné vyhodnocení, prezentace výtvorů
spojena např. s přednáškou o hmyzu - ČSOP CARPATHIA, Samuel Valko
(plazy, hadi, obojživelníci, hmyz), Langer - Lesy ČR (kůrovec)
- příklad dobré praxe: Děti na ZŠ Záhuní vytvořily krmítka a donesly dětem
MŠ na školní zahrady

-

-

diskuze:
Rodiče nepřijdou tvořit do MŠ, pokud tvoří doma, přinesou krásné
výrobky.
Nejprve uspořádat besedu pro všechny MŠ, poté realizovat tvoření
jednotlivě.
Výroba draků spojená s jejich pouštěním
Výstava výrobků - kdy, kde: MÚ - omezená otevírací doba, KD - dlouhodobý
plán, mají hodně výstav, ASTRA
výsledná aktivita:
Podzimní tvoření v MŠ, ŠD ve spolupráci s rodiči - soutěž mezi školkami o
nejkrásněji vyzdobenou školní zahradu, nejkrásnější výrobek (každá MŠ
bude prezentovat max. 3 výrobky) - fotodokumentace - virtuální výstava na
webu MAP - vyhodnotí zvolená porota (možnost navštívit školní zahradu)
RT MAP - osloví MŠ, ŠD v ORP, zajistí vyhodnocení, odměny pro vítěze,
vítěznou školku (polytechnická stavebnice nebo vybavení zahrady venkovní ponk nebo kuchyň) - vyřešit výši nákladů.
Materiál pro tvorbu zajistí rodiče vlastní.
Termín realizace: říjen 2020
Pro ŠD je výstava na zahradě problematická, má omezené možnosti.

