Zápis z pracovní skupiny
„Družiny a volnočasové aktivity“

Termín setkání: 4. února 2020
Místo setkání: v kanceláři MAS RÝMAŘOVSKO, nám. Míru 2, Rýmařov
Program a hlavní témata k diskusi:
1) Koordinace aktivit do června 2020
2) Etika a etiketa do škol
3) Různé

Pracovní skupina se sešla ve složení: podpisy viz prezenční listina
Jméno

Kontakt

Instituce

Mgr. Alena
Danihelková
Michal Vyhlídal

aja.j@seznam.cz

TC Praděd Malá Morávka

vyhlidal.muzrym@seznam.cz

Městské muzeum Rýmařov

Bc. Pavlína Tušková

tuskova.pavlina@rymarovsko.cz

Obec Velká Štáhle

Růžena Zapletalová

muzeum@inforymarov.cz

Městské muzeum Rýmařov

Jiří Taufer

jiri.taufer@agupi.net

ZUŠ Rýmařov

Ing. Nikola Pohanělová

pohanelova.nikola@rymarovsko.cz Manažer MAPII

Eva Cábová

cabova@seznam.cz

ZŠ a MŠ Stará Ves

Marcela Pavlová

pavlova@svcrymarov.cz

SVČ Rýmařov

K bodu 1) Nejbližší plánované akce - koordinace

Cimbálová muzika –akce je již organizačně zajištěna
25. 2. Cimbálovka – hudební program (pro MŠ/ZŠ z okolních obcí)
představení proběhnou v časech 9:15/10:15/11:15 (cca 200 dětí/45 min) dle domluveného
rozpisu
- MAP platí představení, školy si hradí dopravu
6. 3. Cimbálovka pro rýmařovské MŠ/ZŠ; v režii škol

Den učitelů - 25. března 2020, SVČ Rýmařov, program začne v 17:30, opět
pouze pro pedagogické pracovníky. Program: hudební vstup (ZUŠ Bruntál), iluzionista.

Paní Pavlová zjistí informaci, zda je možné opět otevřít bufet. Paní Zapletalová zajistí
požární dohled.
Pověřené osoby za školu napíší do elektronické pozvánky počet účastníků akce za
svou organizaci.

Den her pro mateřské školky – regionální akce, která se pravděpodobně
uskuteční 13. 5. 2020 a to ve venkovních prostorách (po dohodě členů skupiny ve
Flemichově zahradě v Rýmařově). Nutno ještě dohodnout přesnou podobu a název
akce. Herní část akce bude mít na starosti společnost Deskových her, sportovní
program pak Tréninkové centrum Praděd z.s. z Malé Morávky. Začátek akce byl
členkami PS ČG dohodnut na 9:00, ale z důvodu velkého množství dětí bude vhodné
na místo dorazit již v 8:30 a děti si rozdělit do družstev (ta budou 5ti členná) a označit
(každá MŠ si zvolí svůj název a označení dětí). ZŠ Rýmařov Jelínkova 1 pak na konci
března zvolí mezi svými žáky patrona pro každé zúčastněné družstvo (cca se počítá s
37-40 družstvy) po domluvě z ředitelstvím školy. Dále je potřeba přesně stanovit
hodnocení, počet stanovišť (herních disciplín), ZŠ a MŠ Horní Město navrhuje
rozdělení disciplín dle 5 barevných olympijských kruhů. ZŠ Rýmařov Horní nám. se
nabídla, že upeče pro děti medaile. Dále padly v PS ČG návrhy na výrobu cen v 3D
tiskárně, které by vyrobilo SVČ Rýmařov. Pro první 3 družstva by odměnou byla
desková hra, pro první družstvo zazněl návrh na ocenění putovním pohárem.

ZUŠ Open a Den volnočasových aktivit – 12. května 2020 – na náměstí v
Rýmařově – jedná se o spojení obou akcí a zapojení jednotlivých organizací. Částečně
možno financovat i z projektu MAP.

Zahájení zámecké sezóny na zámku v Janovicích – bylo probíráno zahájení
Zámecké sezóny, které letos připadne na 30. 5. 2020 (tedy poslední sobotu v měsíci) v
zámeckém parku – instalace výstavy ve spolupráci se školskými zařízeními (téma
kulturní dědictví), zajištění programu, vystoupení mateřských školek, ZUŠ Rýmařov,
SVČ- – lukostřelba, bubny. Doladění příprav proběhne na další pracovní skupině.
K bodu 2) Etika a etiketa
 Dramatický obor ZUŠ připravil pro žáky druhého stupně divadelní přestavení na téma
pravidel chování, šikany, nadržování apod. Děti si pod vedením paní Jablončíkové
nacvičily cca 45minutové pásmo na tato palčivá témata. Představení bude určeno pro
žáky 2. - 7. tříd a uskuteční se pravděpodobně v měsíci dubnu, případně květnu.
Nutno ještě doladit detaily. Poté bude také zajištěn vhodný prostor, kde se bude
divadlo odehrávat – nabízí se několik možností (sál ZUŠ, SVČ).
Různé:
 Plánovaný stolní kalendář na rok 2021 – pokračování tradice tištěných kalendářů, ve
kterých se objeví práce žáků vystavené v Janovickém zámku. ZUŠ Rýmařov byl přidělen
speciální úkol, aby vymyslela vhodné grafické zpracování kalendáře. Mělo by být využito
52 fotografií z výstavy na zámku v Janovicích na téma Kulturní dědictví. Možnost využít

kalendáře nejen do škol, ale také do jednotlivých obcí našeho regionu.
 Pan Taufer informoval o akci, která se koná v rámci projektu ZUŠ – návštěva
zahraničních studentů ze Švédska, Irska, Německa
 Pan Taufer doporučil oslovit pana Srpka z Palackého univerzity – semináře
netradičních forem využití hudebních nástrojů (muzikohraní).
 Paní Zapletalová informovala o akci Noc kostelů – 5.6.2020, zapojí se také Muzeum –
v Kapli V Lipkách bude uspořádán koncert (sbor, kapela – Polsko, Německo). Dále
informovala o akci Muzejní noc – bude promítána pohádka a uspořádány prohlídky
městem. Je možnost doplnit program také o divadelní představení pro veřejnost, pokud
by měly zájem školy, tak také pro ně.
 V rámci diskuse se rovněž zamýšlelo nad setkáváním družin a pánováním aktivit pro
ně vhodných. Možnost zajistit setkání družinářů na Rýmařovsku. Popřemýšlet o
možnostech
Úkoly:
 Den učitelů - Paní Pavlová zjistí informaci, zda je možné opět otevřít bufet. Paní
Zapletalová zajistí požární dohled.
 ZUŠ Rýmařov – vypracovat návrh konceptu kalendáře.
 Paní Cábová - Popřemýšlet o možnostech aktivit družinářů a naplánovat jejich
setkání.

Další termín setkání: 17. března 2020, Základní a mateřská škola Stará Ves

