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DOKUMENT K PROKÁZÁNÍ AKTIVITY 5.1, JEDNOTKY 5.1.1 

ZPRÁVA Z ODBORNĚ ZAMĚŘENÉHO TEMATICKÉHO SETKÁVÁNÍ 

IDENTIFIKACE PROJEKTU 

Příjemce Mateřská škola Pro Family, s. r. o. 
Registrační číslo projektu CZ.07 .4.68/0.0/0.0/17 _045/0001167 
Název projektu Multikulturní vzdělávání - Pro Family 

IDENTIFIKACE AKTIVITY 

Název setkání1 Pečeme pirohy 

Datum a čas konání setkání2 Datum konání: 20.11.2019 
Čas zahájení: 15:00 
Čas ukončení: 18:00 

Cíl aktivity3 

Tematické zaměření aktivity4 Komunitní aktivity školy 
Principy otevřené školy 

AKTÉŘI AKTIVITY 

Jméno externího odborníka, popř. Mgr. Tereza Pelletier I V jaké oblasti je I Psycholog 
odborné organizace Zuzana Uličná odborníkem5 Pedagog 
Jméno organizátora/-ů ze strany Bc. Eugenie Hamplová 
školy 

POPIS SETKÁNÍ - PROGRAM AKTIVITY 

Program setkání Komunitní setkání rodičů a dětí školy, kde se snažíme propojit děti a rodiče kolem nás s místy, 

která jsou pro nás neznámá - Ukrajina, Arménie 

Společné pečení tradičního pokrmu ze země našich kamarádů 

Cíl a přínos setkání 
Propojení integrace, souvislosti s praktickými dovednostmi, důraz kladen na třídní 

společenství, sounáležitost, na samostatné rozhodování, výchova k demokracii, 

sebehodnocení. 

Odpovězte prosím na následující otázky: 

1) Byl naplněn cíl aktivity, který jste si stanovili, popř. do jaké míry a jak úspěšně?

Cíl byl úspěšně naplněn 

1 Upozorňujeme, že cílovou skupinou aktivity jsou rodiče nebo zákonní zástupci dětí
2 Jednotka 5.1.1 musí být v rozsahu min. 2* 2 hodinové setkání (4* 60 minut) 
3 Obecným cílem této aktivity je rozvíjet komunikaci, sdílení zkušeností a dobré praxe školy s rodičovskou veřejností. 
Upřesněte cíl vašeho setkání.
4 Zvolte, popř. doplňte. 
5 Vyberte, popř. upřesněte. 
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Rozvíjení komunikace, otevřená diskuze přístupu školy k začleňování dětí s OMJ




