
Zápis z 1. setkání pracovní skupiny Rovné příležitosti / 2021

Termín: 9. 3. 2021, 15:00

Místo konání: Google Meet

Účastníci: Kateřina Pecharová (RT MAP), Andrea Jandová (RT MAP), Vlastimil Purchart (ZŠ Školní,

Roudnice n. L.), dále členové pracovní skupiny projektu EVVO

Program:

Mimořádně byla sjednána online účast pracovní skupiny na jednání pracovní skupiny pro

environmentální vzdělávání spolupracujícího projektu “Vzdělávání koordinátorů EVVO a využití

školních zahrad”. Zapojení účastníci mohou společně sdílet nové nabídky a informace k Hrám na

chodník pro žáky. Ty budou volně k dispozici na veřejných prostranstvích několika obcí.

1. Novinky z projektu MAP a EVVO

Poděkování za účast na proběhlých akcích a představení nadcházejících plánovaných akcí:

- Webinář „Přírodní zahrady“ (24. 3. 2021, 16:00 – 18:30) – stále jsou volná místa

(přihlašování na mail katerina.pecharova@maspodripsko.cz)

- akce „Ukliďme Česko“- celorepublikový happening, který připadá na 27. 3. 2021 – chceme

spojit se soutěží o vermikompostér – zapojit se může úplně každý, soutěž bude probíhat na

facebooku MAS Podřipsko - pro více info navštivte:

https://www.facebook.com/maspodripsko

- podmínkou soutěže bude sdílení fotek z úklidů (letos bude úklid v individuální formě, bez

shlukování dobrovolníků), můžou se zapojit i školy a školky nebo široká veřejnost -

nejzajímavější příspěvek odměníme

- Den Země – celosvětový happening, který připadá na den 22. 4. 2021 – plánujeme další

soutěž, tentokrát jen pro školy, podmínky soutěže budou opět nějaké sdílení fotek

z venkovní akce/vycházky - Jak slavíte den Země? Odměnou bude pro každou zapojenou

školu/školku výtisk „Litoměřicko: otevřená učebnice“, více info zde:

http://www.sever.lt/ucebnice/

(k dispozici budeme mít celkem 14 výtisků k rozdání + 1 výtisk zůstane k zapůjčení v kanceláři
MAS)

- Exkurze do přírody – Boreč – jedna z exkurzí zpracovaná v učebnici, původně se měla

uskutečnit začátkem ledna, bohužel vzhledem k omezenému shromažďování zrušena, stále

máme v plánu, jakmile bude shromažďování alespoň venku možné – uskutečníme

(duben/květen?)

- Konference k udržitelnému rozvoji – prozatím zamluven sál v Kulturním domě Říp na čt 13.

5. 2021 – proběhne dle opatření, o jejím konání se rozhodne v průběhu dubna. Náš plán –

rozdělit konferenci na jednotlivé „dílny“/“workshopy“ – celková akce by měla být pro cca 60

lidí i více, ale bude nejspíš potřeba, aby se společně nepotkávali.

- Nové webináře pro pedagogy MŠ od organizace Contexta - 3 varianty webinářů, poznatky

lze využít eventuelně také na I. st. ZŠ. Bude možné se přihlásit na více termínů, účastníky
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budou i pedagogové z území Litoměřicka díky tamějšímu MAPu. Podrobnosti budeme zasílat

na emaily škol a zveřejňovat na FB a webu MAP.

- Dostala se k nám řada nabídek na online programy a vzdělávací aktivity zdarma, místo

zahlcování emaily jsme všechny odkazy shrnuli na webu MAP:

http://maproudnicko.cz/2021/03/07/odkazy-a-tipy-nejen-do-online-vyuky/

- Šipkovaná po Roudnici: Původně plánované aktivity jsou přehodnocovány vlivem

koronavirové krize a záměrem je maximum možností přenést do venkovního prostředí. Rádi

bychom proto také vytvořili edukativní šipkovanou po Roudnici spojenou s plněním úkolů a s

náročností pro různé věkové kategorie. V našem záměru můžeme oslovit ke spolupráci MÚ

(Odbor školství), ale i KD Říp, muzeum a knihovnu, popř. galerii (záleží na finálních

námětech pro žáky).

2. Hry na chodník

- V plánu projektu EVVO je realizovat Hry na chodník na 5 místech Podřipska. Realizace her by

měla vydržet cca 2-3 roky, dle frekventovanosti daného místa. Aktuálně jsme domluveni v:

ZŠ Bechlín, MŠ Pohádka a Pampeliška, MŠ a ZŠ Školní (nově vytvořené prostranství před

školou). P. Purchart původně navrhl asfaltové hřiště na sídlišti, které pravidelně navštěvují

školky i družiny. K. Pecharová na MÚ zjišťovala tuto možnost a bohužel využití prostor

nebylo umožněno (vlastní záměry sportovního klubu). Dále proběhne ohledně nakreslení

her jednání v MŠ Písnička a MŠ Sluníčko.

Metodiky k přírodním zahradám a hrám na chodník

- Všechny doposud vytvořené metodiky k zahradám a ke hrám na chodník můžete v aktuální

podobě nalézt na webových stránkách MAS Podřipsko, pod odkazem zde:

http://maspodripsko.cz/realizovane-projekty/vzdelavani-koordinatoru-evvo-a-praxe-vyuziti-s

kolnich-zahrad/metodiky-vyuziti-skolnich-zahrad/

- Posdílen tip na skvělou aplikaci od Rezekvítku – „Zamiluj si přírodu“ (volně ke stažení na

Google play nebo Appstore), dále časopis Ahoj divočino.

3. Preventivní programy pro školy

- V. Purchart ze své pozice školního preventisty při posledním setkání PS předal zajímavý tip na

“Programy primární prevence pro školy” od https://centrum-pochoden.webnode.cz/,

zejména celoroční projekt Emoce -

https://centrum-pochoden.webnode.cz/l/clanek-s-tipy-pro-upravu-textu2/. Velmi dobrou

příležitostí pro podporu vztahů a proinkluzivnosti ve školách může být zapojení jednotlivých

tříd, které budou společně realizovat připravený program. Aktivitu lze podpořit z MAP

Roudnicko, RT MAP ale po prostudování programu tuto aktivitu vnímá jako efektivní v

prezenční formě ve škole. Vyčkáme proto s podrobnostmi realizace a objednávkou materiálů
na návrat žáků do škol.
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Další setkání pracovní skupiny:

O dalším setkání pracovní skupiny budeme zavčasu informovat emailem s pozvánkou. Forma setkání

bude zvolena dle vládních opatření a epidemiologické situace.
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