Š KOLA NEN Í
Č ERNOB Í LÁ
MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN
VZDĚLÁVÁNÍ II ORP HK

CO DĚLAJÍ
NAŠE DĚTI,
KDYŽ JSOU
ONLINE?
Rodiče
měli
možnost
se
zúčastnit
semináře
Mgr.
Vladimíra
Váchy,
který
je
lektorem ABATOP a Národního
centra bezpečnějšího internetu,
na
přednášce
pořádané
v
Knihovně města HK.

TAJEMSTVÍ
STROMŮ
Letošní rok byl v MŠ Kamarád HK
v duchu Tajemství stromů. Cílem je
snaha naučit děti myslet globálně
a jednat lokálně. Zabývaly se např.
úbytkem pralesů i zemědělské
půdy, dlouhodobým udržitelným
využíváním zdrojů, či jak pomoci
zastavit kácení deštných pralesů.
Děti se zapojily do výtvarné
soutěže,
která
vyvrcholila
slavnostní vernisáží a výstavou v
Knihovně města HK.

VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍMO V LESE
Krásná dopoledne plná zážitků v Městských lesích Hradec Králové si
užily děti i jejich učitelky z Mateřské školy Kampanova, Plácky,
Holubova, Daneta a Mateřídouška. Během května a června probíhaly
zábavné vzdělávací programy s lesním pedagogem v přírodě. V rámci
aktivit lesní pedagogiky si děti připomněly pravidla chování v lese,
popovídaly si o stromech, rostlinách a lesní zvěři. Osahat si mohly
třeba kůži z lišky, lebku srnce nebo čelist divokého prasete.
Dopoledne plná výukových a pohybových her se i přes rozmary
počasí velmi vydařila.

DOBROVOLNÍCI
DO ŠKOL
Díky spolupráci s organizací Kuro
jsme
mohli
poslat dobrovolníky ze států EU
do základních a mateřských škol.
Dobrovolníci
si
připravovali
program pro děti, či byli součástí
výuky. Začátkem nového roku
chceme pokračovat.

MÁME ZA
SEBOU
SOUPIS
POTŘEB

BOJUJEME ZA NAVÝŠENÍ
KAPACITY DOPRAVNÍHO HŘIŠTĚ
V lednu a únoru 2019 jsme mapovali území MAPu, během kterého se
odhalil problém – většina vesnických škol se nemá šanci dostat na dopravní
hřiště. Nejbližší spádové je v Hradci Králové, které je vytížené školami
zřizovanými Magistrátem města HK, pod který hřiště spadá. Problém jsme
začali řešit nejdříve s městskou policií, oddělení prevence kriminality, která
nám potvrdila, že je hřiště vytížené i přes to, že už navýšili otevírací hodiny
hřiště. Dále jsme kontaktovali BESIP, se kterým jsme řešili výstavbu nového
hřiště, která by se však pohybovala okolo 20 milionů korun. Problém jsme
otevřeli i na Platformě MAP, po které nám MAS Podchlumí nabídlo své
hřiště v Hořicích, které je pod patronací BESIP. Nabídka využití tohoto hřiště
byla přeposlána školám. Na poslední schůzce nám sdělil Vedoucí odboru
školství Bárta, že komunikuje s vedoucím strážníkem z oddělení prevence
kriminality městské policie o dalších možnostech, jak hřiště otevřít
soukromým a vesnickým školám.

PTALI JSME SE
PEDAGOGŮ TV
NA SYNDROM
VYHOŘENÍ
Všichni zúčastnění se shodli, že
pohyb je jednou z důležitých
forem udržení si psychické pohody
a zároveň přiznali, že motivace k
pohybu i žáků je velmi obtížná.
Oslovili jsme proto společnost
Multisportcard, která může být
jedním z možných řešení.

Jarní měsíce duben a květen se
věnovaly
přípravám
tvorby
agregovaných
soupisů
potřeb
zapojených škol. Ve čtvrtek 25. 4.
2019 se konal v prostorách
knihovny města Hradce Králové
odborný seminář s návodnými
informacemi pro tvorbu potřeb.
Díky spolupráci a dodržování
termínů odevzdání soupisů se celé
léto neslo v duchu analýzy a
vyhodnocení jednotlivých soupisů
za školy a školky. A podařil se cíl
této aktivity?
Podle paní ředitelky ZŠ Kratonohy:

„Zjistili jsme, že máme
mnoho věcí, na které může
být naše malá rodinná
vesnická mateřská škola
pyšná. Zároveň jsme si
uvědomili, kam se chceme
posouvat, jaké cíle nás nyní
čekají, a co bychom chtěli
vylepšit popřípadě změnit.
Práce na tomto materiálu
nás stmelila a začali jsme si
také uvědomovat i další
oblasti, které jsme předtím
nevnímali.“

VÍCE AKTIVIT NA
www.hradeckyvenkov.cz
FB @MAPIIORPHK

EMAIL
map@hradeckyvenkov.cz

