Zpráva z víkendového pobytu pedagogů ve dnech 9. 9. – 11. 9. 2022
Pedagogická příprava zaměřená na seznamování dětí s bezpečností v dopravě
Klíčová aktivita č. 2 „Děti v dopravě“
v rámci projektu „Bezpečně světem“
reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0003210
Prezenční listina účastníků víkendového pobytu pedagogů je přílohou č. 1 zápisu.

Víkendového pobytu se zúčastnilo 19 pedagogů. Původní počet pedagogů byl 21, nicméně 2 pedagogové
se nemohli víkendového pobytu zúčastnit ze zdravotních důvodů. Pobyt probíhal dle stanoveného
harmonogramu (příloha č. 2). Po příjezdu do Hotelu Tatra v Kopřivnici proběhlo přivítání a ubytování,
všichni účastníci následně zamířili na společnou večeři. Následovala porada, na které jsme domluvili
organizaci dětí při stravování, detaily jednotlivých aktivit, doby příjezdu a odjezdu, opatření pro zajištění
bezpečnosti dětí a časovou organizaci obou aktivit. Také byly vzpomenuty všechny předchozí společné
akce, ta letošní je pro nás jubilejní, v pořadí již desátá!

Sobotním dopolednem nás provázel lektor Bc. Pavel Blahut ze společnosti BESIP. Cílem bylo seznámit
účastníky s problematikou bezpečnosti dětí v dopravě a metodikou dopravní výchovy v předškolním
vzdělávání.

Sobotní odpolední program začal exkurzí do Muzea Tatra Kopřivnice, kde jsme měli možnost zhlédnout
různé historické vozy, které společnost Tatra v minulosti vyráběla.

Po prohlídce byl čas na družení, volné procházky, sdělování osobních i pracovních zážitků, které
pokračovalo až do večera. Jedna skupina se vypravila na výlet do nedalekého Štramberka. V rámci Dnů
evropské kultury učitelé využili volné vstupy do kulturních památek v okolí. Druhá skupina zvolila
prohlídku výstavy Emil Zátopek a expozici nákladních vozů Tatra.

Po večeři jsme se sešli na společné neformální schůzce, předávali si vzájemně zkušenosti z praxe
i předešlých projektů. Po nedělní snídani byl pobyt ukončen a následoval odjezd domů. Vybraný hotel
splnil naše očekávání, byl velmi dobrou volbou pro pořádání setkání v rámci projektu.
Loučili jsme se s pocitem nepromarněného víkendu, všichni plní dojmů a velmi spokojeni. Těšíme se na
následující setkání, které bude věnováno aktivitám s dětmi.

V Ostravě dne 13. 9. 2022

Za tým všech účastníků Mgr. Šárka Králová, ředitelka MŠ Ostrava, Lechowiczova 8, p. o.

