Zápis ze setkání vychovatelek/vychovatelů
Datum konání:
Přítomni:

11. dubna 2017, 8:45
Dle prezenční listiny

Setkání zahájila manažerka projektu Ing. Veronika Šturalová.
V úvodu představila stručně projekt MAP ORP LITOMĚŘICE (jeho cíle a aktivity) a následně
představila cíl setkání a vysvětlila průběh.
Aktéři byli rozesazeni ke třem stolům, každý s jiným tématem – 1. Problémy, 2. Spolupráce, 3.
Příležitosti rozvoje. Následovala diskuze u jednotlivých stolů na daná témata. Na každé téma bylo
uděleno 15 minut. Po uplynutí 15 minut se jednotlivé skupiny vyměnily, obsadily jiný stůl a opět
diskutovaly nad daným tématem 15 minut. Po dalších 15 minutách došlo k poslední výměně, tak, aby
každá skupina prošla každým stolem.
Vzniklé náměty z diskuzí u jednotlivých stolů mohli účastníci následně ohodnotit dle míry důležitosti,
na základě svého vlastního úsudku, každý maximálně 3 body. Poté se body sečetly a byly vyhlášeny
výsledky setkání.
Výsledky diskuze:
1. Problémy
a. Platy – úvazky (zkrácení před důchodem) – přesto, že je plná kapacita (při změně
tabulek), nedostanou plný úvazek
6b
b. Vyzvedávání dětí – narušení práce, bezpečnost, včasné vyzvedávání (před koncem
pracovní doby družiny)
9b
i. Návrhy: povolit rodiče do škol; vrátný; pevné časy vyzvednutí; služba
rodičům (komunikace, individuální přístup)
c. Prostory – nedostatek/neustále na jednom místě
0b
d. Snížení počtu žáků na vychovatele (aktuálně je 30 žáků na vychovatele, vycházky
povoleny jen do 25 žáků)
3b
e. Asistent – kapacita, vyzvedávání, bezpečnost
5b
f. Včasní placení – sankce od zřizovatele, svázání se sociálními dávkami 7 b
g. Nevybavenost hřišť na školách a v okolí
0b
2. Spolupráce
a. Supervize
2b
b. S městem – zejména životní prostředí
1b
c. Policie – preventivní program
1b
d. MKZ – více kulturních akcí, divadlo
1b
e. Teambuildingové akce
1b
f. Metodické týmy pro vychovatele
13 b
g. Společný internetový blok
2b
h. Přizvání družin z menších škol do větších – předání zkušeností
2b
i. Spolupráce s MHD – pronájem autobusů (rámcová smlouva)
0b
j. Spolupráce s rodiči – se zaměstnáním rodičů (ukázky prací, exkurze, sponzorské dary)
1b

MAP ORP LITOMĚŘICE
z.s.
CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000588
map@mascs.cz
www.maplitomericko.cz

Město Litoměřice

MAS České středohoří,
Ploskovice 50
mascs@tiscali.cz

k. Koordinátor dopravních hřišť MěÚ
0b
l. Spolupráce s CŠJ – školení ohledně etických záležitostí (kuchařek, zaměstnanců) 0 b
m. Spolupráce s hasiči
0b
n. Spolupráce s MŠ
0b
3. Příležitosti rozvoje
a. Zavedení asistentů – oba druhy
6b
b. Častější setkávání zástupců družin – výměna zkušeností, praxe, porady vychovatelů
0b
c. Metodické setkávání s NIDV
12 b
d. Právní poradenství
0b
e. Zlepšení materiálového zajištění + aktivit
3b
f. Lepší informovanost OSPOD – rodinný stav
1b
g. Přednášky o nových metodách práce s dětmi
7b
h. Časování školení ve škole – řešení krizových situací
0b
i. Zajištění prostor – plné družiny
0b
Výsledky setkání vzniklých na základě bodování jednotlivých námětů:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Metodické týmy pro vychovatele
Zavedení asistentů
Vyzvedávání dětí
Včasné placení
Přednášky o nových metodách práce s dětmi
Platy
Snížení počtu žáků na vychovatele
Zlepšení materiálového zajištění + aktivit
Společný internetový blok/fórum
Přizvání družin z menších škol do větších a naopak
Supervize

25 b
11 b
9b
7b
7b
6b
3b
3b
2b
3b
2b

Po vyhodnocení výsledků setkání byl předán e-mail na zaměstnance odboru školství Bc. Patrika
Matka: patrik.matek@litomerice.cz a hlavního manažera MAP: Ing. Veronika Šturalová - 605 224 122,
projektový email: map@mascs.cz, odkaz na webové stránky s vysvětlením a využití možnosti
automatického upozornění na novinky projektového webu, komunikační kanál Facebook.
Vypracoval: Bc. Patrik Matek
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