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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:   březen 2020:  3.3.      5.3.      9.3.     10.3.     13.3.     16.3. 

         17.3.    24.3.    26.3.     31.3.  
 

KDE:  ve Vaší MŠ (ideální místo konání ve třídě v přízemí, lze i v patře, 
pokud je schodiště dostatečně široké na invalidní vozík).  

V rámci jednoho termínu lektor zvládne 2 třídy (v jedné třídě 45 
až 60 min).  

Určeno spíše pro starší děti – předškoláky, případně od cca 5 let.  
 

JAK:  přihlášení probíhá prostřednictvím rezervačního systému na webu 
MAS Hlučínsko "zde" - termín si volíte dle svých preferencí. 
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Popis aktivity: 
 

Hlavní motivací vzniku projektu je předat dětem nezkreslené informace přímo od 
lidí, kteří s tělesným postižením žijí. Cílem projektu ŽIVOT MÁ MNOHO PODOB 
je představit dětem i pedagogům na Hlučínsku život tělesně postižených v jeho 
reálné podobě, a to interaktivní formou. Ukázat, s jakými obtížemi se musí lidé s 

různými formami především tělesného postižení vyrovnat, co skutečně potřebují a 
očekávají od svých intaktních spolužáků a pedagogů. Pomoci bořit bariéry, které 
jsou často vystavěny z neznalosti, nepodložených obav a předsudků. Projekt je 

koncipován jako praktická vzdělávací činnost. Děti si mohou formou her a 
interaktivních aktivit vyzkoušet, jaká omezení tělesné handicapy v životě přináší. 

Od konkrétních mladých lidí s postižením se dozvědí o jejich skutečných potřebách 
a největších překážkách, se kterými se v životě setkávají. 

 
 

Po rezervaci termínu obdržíte potvrzující e-mail, následně Vás budeme 
kontaktovat telefonicky a domluvíme se na podrobnostech. 

 
 

Aktivita je součástí obsáhlejší aktivity „Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a 
žáků ohrožených školním neúspěchem“ a probíhá v rámci Implementace MAP. 


