Pionýr, z.s.
KoPr aneb konec prázdnin

KoPr anebo konec prázdnin
a neb jak konkrétně pomoci

Hledáme dobrovolníky pro přípravu srpnových týdenních cyklů pro děti ze základních škol .
V září se budou děti vracet do školy po téměř šesti měsících „prázdnin“.
Cílem je v průběhu měsíce srpna přispět k přípravě dětí na nástup do školy:
- zavedením pravidelného režimu,
- zopakováním vybraného učiva základních profilových předmětů + jiných
přírodopis…) zábavnějšími formami.

(zeměpis,

A samozřejmě také zajištění smysluplného využití času dětí v pracovních dnech tak, aby rodiče
mohli chodit do práce.

KoPr
-

-

JE :

jeden srpnový týden – tedy 5 pracovních dní (srpen tu je jako logický časový rámec, nicméně
není to jediná možnost);
skupina dětí ve vámi stanoveném věkovém rozmezí a počtu (kolem 15 účastníků);
není nutné, aby se dětem věnoval vždy kvalifikovaný pedagog;
děti přichází ráno a odchází odpoledne, zatím předpokládáme, že nezajišťujete stravování
(děti si přinesou s sebou);
možnost práce ve věkově smíšených skupinách, kdy starší mohou zkoušet vysvětlovat mladším;
příležitost:
 pro studenty – možnost brigády v průběhu prázdnin;
 pro skupiny jako náborová akce nebo jako pomoc stávajícím členům a jejich rodičům,
možnost spolupráce s místní školou;
 nabídnout poptávanou spolupráci (vyjít vstříc zájmu);
alternativa ke klasickým příměstským táborům, které možná plánujete.

FINANCOVÁNÍ :
-

o financování budeme na základě zpětné vazby jednat s MŠMT;
minimálně bude možné realizovat podporu obdobně jako u jednodenních akcí tedy do 100,- Kč
na osobu a den;
zvažujeme i možnost využití prostředků z projektu Zlepšovadlo, kterým by bylo možné
financovat například doplňující programy a mzdové náklady.

PROGRAM:
-

4 vyučovací hodiny (4x45 minut) denně věnované opakování do školy (nejde o výuku, ale
opakování, procvičování – upevňování vědomostí zábavnou hravou formou);
doplňkový program tak, aby o děti bylo postaráno po celý den, tedy krátký výlet, hry,
rukodělky, sportovní aktivity a vše, co vás napadne a je u vás dostupné.

Pokud vás námět uspořádat KoPr zaujal, napište nám na e-mail:
irena@pionyr.cz, s informací za PS o zvažovaném termínu, možném počtu
účastníků a místě konání.
Informaci bychom potřebovali získat do 20. května 2020.
(V návaznosti na tyto informace budeme s MŠMT jednat o dalších krocích.)

