
 

 

Hodnotící zpráva ze vzdělávací akce 

 

 

Popis realizace vzdělávací akce 

Workshop byl realizován formou exkurze do Základní a 
Mateřské školy v Žimrovicích, kde se zájemci měli 
možnost seznámit s aktivitami ve fázích od myšlenky až 
k realizaci, v postupných sledech mikroprojektů, i s 
možnostmi zapojení rodičů a široké veřejnosti. 
Ve škole se vyučuje podle Školního vzdělávacího 
programu pro základní vzdělávání Škola pro všechny 
děti – škola v lese. Oba názvy vzdělávacího programu 
rozkrývají největší priority – v krásném, estetickém a 
inspirativním prostředí vyučovat děti bez ohledu na 
jejich stupeň nadání, různost a jinakost. Škola je 
zapojena do sítě Tvořivých škol, Škol pro udržitelný 
život a sítě Ekoškol. Hlavním cílem je, aby děti své 
první roky povinné školní docházky prožily v 
bezpečném a tvůrčím prostředí. 
Z mnoha aktivit, kterým se zdejší učitelský sbor při práci 
s dětmi věnuje, byly v rámci exkurze vyzdvihnuty 
zejména 2 aktivity – tvorba vlastních výukových 
materiálů a tvorba a péče o školní zahradu. 

Název příjemce MAS Hlučínsko, z.s. 

Registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000292 

Název projektu Místní akční plán vzdělávání pro Hlučínsko západ 

Termín realizace vzdělávací akce 12. 10. 2017 

Zaměření/téma vzdělávací akce Příklady aktivizace žáků ve vyučování, rozvoj kreativity 

Stanovený cíl vzdělávací akce 

Terénní workshop se zaměřil na seznámení se 
způsoby aktivizace žáků a rozvoj kreativity ve 
vyučování v Základní škole a Mateřské škole 
v Žimrovicích, konkr. metody výuky, vlastní učebnice a 
také vzdělávací školní zahrada jako plnohodnotné 
školní prostředí.  

Cílová skupina 
Ředitelé a pedagogové základních škol, zástupci 
neformálního vzdělávání 

Počet účastníků 22 (celkem) 

Termín zpracování hodnotící 
zprávy (ne dříve než 3 měsíce od 
realizace vzdělávací akce) 

12. 1. 2018 



 

 

Popis přínosů pro cílovou 
skupinu ve vazbě na tvorbu MAP 

Účastníkům byly představeny výukové materiály, které 
si v interakci s žáky vytvořili učitelé školy, dále aktivity 
výuky v terénu, ve školní zahradě a v dílnách. Dalším 
přínosem bylo seznámení se školní zahradou jakožto 
prostorem pro výuku. Workshop byl veden interaktivně, 
v jeho průběhu měli možnost uvést vlastní zkušenosti a 
náměty a pokládat lektorovi doplňující otázky. 

Popis dopadů pro cílovou 
skupinu ve vazbě na tvorbu MAP 

Workshop nabídl učitelům možnost seznámit se 
s pestrými možnostmi rozvoje kreativity ve vyučování, 
začlenění školní zahrady do výuky mnoha předmětů, 
byly tak představeny příklady dobré praxe přenositelné 
do prostoru základních a mateřských škol na Hlučínsku.  

 

 
Datum: 12. 1. 2017     Podpis: ………………. 

 
 


