
 

 
Projekty Místní akční plán vzdělávání pro Hlučínsko východ II CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009111 a 

Místní akční plán vzdělávání pro Hlučínsko západ II CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009123 jsou 
realizovány a financovány s podporou ESF, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. 

 

 

V rámci projektů  
 

Místní akční plán vzdělávání pro Hlučínsko východ II 

Místní akční plán vzdělávání pro Hlučínsko západ II 
 

 

pořádáme aktivitu s názvem 

 

„Život má mnoho podob“ 
 

           
                  

 
 

KDY:  listopad:   5., 6., 7., 8.,   11., 12.,  15., 22.,  25., 27.  
 

prosinec:  2., 3.,  5., 6.,   9., 10.,  12., 13.,  

   16., 17., 19., 20.,   

 

KDE:  ve Vaší MŠ (do konce roku 2019 spíše MŠ bezbariérové, příp. místo 

konání ve třídě v přízemí) 

 

JAK:  přihlášení probíhá prostřednictvím rezervačního systému na webu MAS 

Hlučínsko "zde" - termín si volíte dle svých preferencí (prozatím 1 MŠ = 1 

termín*- vizte konec letáku (*)  

 
 
 
 
 

http://mashlucinsko.cz/projekty-a-vyzvy/map-mistni-akcni-plan-ii/informacni-a-rezervacni-system/
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Popis aktivity: 

Hlavní motivací vzniku projektu je předat dětem nezkreslené informace přímo od lidí, kteří 

s tělesným postiţením ţijí. Cílem projektu ŢIVOT MÁ MNOHO PODOB je představit dětem  

i pedagogům na Hlučínsku ţivot tělesně postiţených v jeho reálné podobě, a to interaktivní 

formou. Ukázat, s jakými obtíţemi se musí lidé s různými formami především tělesného postiţení 

vyrovnat, co skutečně potřebují a očekávají od svých intaktních spoluţáků a pedagogů. Pomoci 

bořit bariéry, které jsou často vystavěny z neznalosti, nepodloţených obav a předsudků. Projekt 

je koncipován jako praktická vzdělávací činnost. Děti si mohou formou her a interaktivních aktivit 

vyzkoušet, jaká omezení tělesné handicapy v ţivotě přináší. Od konkrétních mladých lidí  

s postiţením se dozvědí o jejich skutečných potřebách a největších překáţkách, se kterými se  

v ţivotě setkávají. 

 

 

Po rezervaci termínu obdržíte potvrzující e-mail, následně Vás budeme 

kontaktovat telefonicky a domluvíme se na podrobnostech. 

 
 

*MŠ s větším počtem dětí se na dalších termínech – tak, aby se dostalo na všechny děti - domluví 

jiţ přímo s lektory. 

 
 

Pozn.: Termíny jsou společné pro oba MAPy, další budou vypsány od ledna 2020. 
 

 

 

Ativita je součástí obsáhlejší aktivivity „Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených 

školním neúspěchem“ a probíhá v rámci Implementace MAP. 


