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Co jsou aktivity Implementace MAP? 

V rámci předchozího projektu MAP I, který byl realizován od 01/2016 do 12/2017, byl vytvořen 

Strategický rámec MAP, Akční plán na rok 2018 a dále a Finální MAP shrnující analytickou, 

strategickou i návrhovou část.  

Na jednotlivé prioritní oblasti řešené v rámci projektu MAP I pro Hlučínsko východ a na cíle obsažené 

ve Strategickém rámci MAP do roku 2023 navazují v rámci Akčního plánu (= „zásobník projektů“) 

jednotlivé aktivity, z nichž některé budou realizovány od roku 2019 a v následujících letech /vizte 

níže/. 

Finální MAP I reflektuje níže uvedené oblasti (Priority): 

1. Předškolní vzdělávání (a péče) (Povinné opatření MAP)  

2. Čtenářská, matematická a jazyková gramotnost (Povinné opatření MAP)  

3. Inkluze, resp. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním 

neúspěchem (Povinné opatření MAP)  

4. Regionální identita, resp. Udržení a rozvoj regionální identity (Volitelné opatření MAP)  

5. Rozvoj infrastruktury škol   

 

V rámci implementační části MAP II je realizována řada aktivit, prostřednictvím nichž dochází 

k postupnému naplňování cílů artikulovaných u jednotlivých Priorit ve Strategickém rámci a Finálním 

MAP I. Při naplňování této aktivity tedy vycházíme ze schválených závěrečných dokumentů MAP I. 

Výběru níže uvedených aktivit předcházely osobní konzultace s řediteli a ředitelkami škol, následně 

byl po vzájemné dohodě všem ředitelům a ředitelkám MŠ/ZŠ/ZUŠ na daném území zaslán dotazník, 

v němž měli možnost vyjádřit preference směrem k jednotlivým (potenciálním) aktivitám z Akčního 

plánu – zásobníku projektů. Na základě vyhodnocení dotazníků, mapování možností, včetně reflexe 

tzv. vyloučených aktivit daných Pravidly pro žadatele a příjemce (Specifická část), byly zvoleny 

konkrétní aktivity spolupráce (jejich přehled vizte níže). 

Implementační aktivity v MAP II pro Hlučínsko východ jsou a budou realizovány v rámci všech tří, 

resp. napříč všemi povinně volitelnými tématy:  

o Implementace aktivit MAP pro realizaci povinného opatření č. 1 Předškolní 

vzdělávání a péče: dostupnost, inkluze a kvalita  

o Implementace aktivit MAP pro realizaci povinného opatření č. 2 Čtenářská 

a matematická gramotnost v základním vzdělávání  

o Implementace aktivit MAP pro realizaci povinného opatření č. 3 Inkluzivní 

vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem  

Na tomto místě poznamenejme, že daná povinně volitelná témata odpovídají svým zaměřením 

a názvem1 třem Prioritám uvedeným ve Strategickém rámci a Finálním MAP pro Hlučínsko východ. 

Dále lze v obecné rovině implementovat aktivity v rámci tzv. volitelných témat, která dělíme takto: 

                                                             
1 Pozn.: V případě Čtenářské a matematické gramotnosti zní plný název Priority MAP II Čtenářská, matematická 
a jazyková gramotnost.  
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o Implementace aktivit k naplnění doporučených opatření MAP   

o Implementace aktivit k naplnění průřezových a volitelných opatření MAP 

Co se volitelných témat týče, v našem případě se jedná primárně o průřezové a volitelné opatření 

s názvem Regionální identita, resp. Udržení a rozvoj regionální identity, které představuje čtvrtou 

Prioritu obsaženou ve zpracovaném Finálním MAP I. Současně o témata „Rozvoj kompetencí dětí 

a žáků v polytechnickém vzdělávání“ a „Rozvoje kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího 

jazyka“, které, jak jsme zmínili výše, jsou zakomponovány do a navázány na povinně volitelné oblasti, 

v našem případě i stejnojmenné 3 Priority a 1 volitelnou oblast a nejsou vyděleny samostatně. 

V případě základních škol byly naplánovány tyto aktivity (= výše zmiňovaný přehled aktivit): 

I. Metodické dny pro učitele českého jazyka 

II. Metodické dny pro učitele matematiky 

III. Intenzivní jazykové kurzy pro učitele – „Šprechtíme na Hlučínsku“ 

 Kurzy anglického a německého jazyka 

 Kurzy prajštiny 

IV. Soutěže v deskových hrách podporující matematickou gramotnost žáků 

V. Metodické dny pro oblast inkluzivního vzdělávání - ZŠ 

VI.  Život má mnoho podob 

VII. Programy prevence na školách 

 Programy primární prevence (ve spolupráci s OPEN HOUSE Bruntál) 

 Příběh peněz – podpora finanční gramotnosti žáků 

VIII. Návštěva vědeckých center a parků  

IX. Polytechnické činnosti pro žáky prvního stupně 

(chceme rozšířit také na vyšší stupeň) 

 Řemeslné dílny 

 Science show aneb Zábavné divadlo fyziky a chemie 

 Prima pokusy 

 Experimentální činnost v bezpečnostním inženýrství 

X. Exkurze do místních firem 

XI. Metodické dny na podporu regionálního školství 

XII.  Kreslířská soutěž Namaluj svůj svět (určeno pro MŠ, ZŠ, ZUŠ) 

XIII. Vlastivěda Hlučínska 

XIV. Vlastivědný kufřík 

XV. Nehulíme, kreslíme 
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 Není vyloučeno doplnění stávajících o nové aktivity, a to zejm. aktivit určených pro žáky 

Některé z těchto aktivit obsahují několik dílčích (pod)aktivit – viz níže.  

Jak a kde nás najdete online? 

Samostatná sekce MAP II je k dispozici na webu MAS Hlučínsko: www.mashlucinsko.cz konkrétně 

v záložce „Projekty“ => MAP II – Místní akční plán II (vizte níže přiložené printscreeny). V rozdělovníku 

si následně vyberete, zda chcete pokračovat na „Hlučínsko východ“ "Zde" či „Hlučínsko západ“ "Zde", 

případně můžete zvolit dílčí sekci Rezervační systém. 

 

 

http://www.mashlucinsko.cz/
http://www.mashlucinsko.cz/projekty-a-vyzvy/map-mistni-akcni-plan-ii/mapy-ii-vychod/
http://www.mashlucinsko.cz/projekty-a-vyzvy/map-mistni-akcni-plan-ii/mapy-ii-zapad/
http://mashlucinsko.cz/projekty-a-vyzvy/map-mistni-akcni-plan-ii/rezervacni-system/
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Jsme také na Facebooku: profil s názvem Místní akční skupina Hlučínsko z.s. - Mapy II 

https://www.facebook.com/mapyII/ 

 

 

 

https://www.facebook.com/mapyII/
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 Metodický den pro učitele českého jazyka aneb Burza nápadů 

Cílová skupina:   učitelé, knihovníci 

Popis aktivity:  Metodické dny jsou koncipovány jako metodické, vzdělávání 

a konzultační celodenní setkání pedagogů ZŠ vyučujících primárně 

český jazyk. Cílem je seznámit pedagogy s novými praktickými 

metodami z oblasti čtenářské gramotnosti, které následně mohou 

využít ve výuce za účelem zvýšení kvality vzdělávání a rozvoje 

potenciálu všech žáků, včetně žáků nadaných.  

 

Téma prvního Metodického dne: Příběh v knize, příběh v životě.  
 

Účastníci se mohli těšit na: 

 seznámení se současnými dětskými knížkami, 

 čtenářské lekce, dílny čtení,  

 setkání se spisovatelkou Miladou Rezkovou,  

 možnost setkání s aktéry na poli aktivního rozvoje dětského 

čtenářství,  

 příležitost pro výměnu zkušeností. 
 

Akce byla rozdělena do 2 bloků s opakujícími se čtenářskými dílnami 

(dopoledne 9.45 - 11.45 a odpoledne 12.45 - 14.45). V každém bloku 

bylo možné vybrat si jednu čtyř dílen. 
 

Pozvánka na akci je k dispozici "ZDE"   

 

Lektoři:    lektorky z Nové školy, o.p.s 

Termín realizace:  27. 11. 2019 (1. Metodický den) 

Místo realizace:   Kulturní dům Bolatice  

Kapacita/Rozsah:  celodenní akce / otevřena všem školám na Hlučínsku 

Poznámka:    plně hrazeno z prostředků MAP II 

 

Tato aktivita je první z plánovaných v rámci aktivity „Metodické dny pro učitele českého jazyka“. 
 

         
Foto z prvního Metodického dne v KD Bolatice. 

Odkaz na 

reportáž z Burzy 

nápadů "ZDE" 

http://www.hlucinsko.tv/2019-12-08-bolatice-metodicky-den-pro-ucitele.html
http://mashlucinsko.cz/uploads/files/map/akce-2/zapad/implementace/Z_Metodicky%CC%81%20den%20pro%20uc%CC%8Citele%20C%CC%8CJ_27_11_2019.pdf
http://www.hlucinsko.tv/2019-12-08-bolatice-metodicky-den-pro-ucitele.html
http://www.hlucinsko.tv/2019-12-08-bolatice-metodicky-den-pro-ucitele.html
http://www.hlucinsko.tv/2019-12-08-bolatice-metodicky-den-pro-ucitele.html
http://www.hlucinsko.tv/2019-12-08-bolatice-metodicky-den-pro-ucitele.html
http://www.hlucinsko.tv/2019-12-08-bolatice-metodicky-den-pro-ucitele.html
http://www.hlucinsko.tv/2019-12-08-bolatice-metodicky-den-pro-ucitele.html
http://www.hlucinsko.tv/2019-12-08-bolatice-metodicky-den-pro-ucitele.html
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Metodický den pro učitele matematiky 

Cílová skupina:   učitelé matematiky 

Popis aktivity:  Metodické dny jsou koncipovány jako metodické, vzdělávání a 

konzultační celodenní setkání pedagogů ZŠ vyučujících primárně 

matematiku. Cílem je seznámit pedagogy s novými praktickými 

metodami v oblasti matematické gramotnosti, které následně mohou 

využít ve výuce za účelem zvýšení kvality vzdělávání a rozvoje 

potenciálu všech žáků, včetně žáků nadaných.  

 

Téma prvního Metodického dne - GeoGebra ve výuce aneb Nové 

možnosti pro přípravu hodin matematiky: 
 

Interaktivní workshop byl zaměřen na práci s volně dostupným 

softwarem GeoGebra (www.geogebra.org), který výborně doplňuje 

výuku nejen matematiky, podporuje představivost žáků a prohlubuje 

jejich znalosti. Lektoři z GeoGebra institutu Ostrava seznámili zájemce 

se základními nástroji tohoto všestranného programu a především 

představili ukázky praktického využití ve výuce matematiky na prvním 

i druhém stupni ZŠ. Práci v programu si účastníci na místě vyzkoušeli! 

Každý účastník navíc obdržel praktický manuál. 

 
Lektoři:    lektoři z GeoGebra Institutu Ostrava 

Termín realizace:  11. 9. 2019 (1. Metodický den) 

Místo realizace:   ZŠ a MŠ Ludgeřovice  

Kapacita/Rozsah: výběr: dopolední, resp. odpolední skupina / otevřena všem školám na 

Hlučínsku 

Poznámka:    plně hrazeno z prostředků MAP II 

 

Tato aktivita je první z plánovaných v rámci aktivity „Metodické dny pro učitele matematiky“. 

 

     
Foto z prvního Metodického dne v ZŠ a MŠ Ludgeřovice. 

Leták k aktivitě ke 

stažení "ZDE" 

http://mashlucinsko.cz/projekty-a-vyzvy/map-mistni-akcni-plan-ii/mapy-ii-vychod/mapy-ii-vychod-implementace/map-ii-v-workshopy-18-6-13/
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Workshopy anglického a německého jazyka 

 „Šprechtíme na Hlučínsku“ 
 

Cílová skupina:   učitelé AJ a NJ  

Popis aktivity: Cílem je zvýšení jazykových kompetencí pedagogů a (tím) následně 

žáků základních škol pro aktivní používání cizího jazyka. Jazykové 

kurzy (workshopy) budou koncipovány jako intenzivní a interaktivní 

zážitková aktivita pro pedagogy. Účastníci se zdokonalí v obratnosti 

v konverzaci, prohloubí si gramatické znalosti a rozšíří slovní zásobu 

ve zkráceném čase. 

 V rámci prvního cyklu byly uskutečněny celkem 3 workshopy: 

1. Workshopy angličtiny pro pedagogy nižšího stupně 

2. Workshopy angličtiny pro pedagogy vyššího stupně 

3. Jak rozmluvit žáky nejen v hodinách němčiny a Německá gramatika 

hravě 

 anotace všech akcí k dispozici na odkazech výše (modrá 

bublina) 

Lektoři:    AJ: lektoři z Prima Lingua 

    NJ: lektorky ze Slezské univerzity v Opavě, Katedra germanistiky 

 

Termín realizace:  8. 11. 2019 (AJ pro učitele nižšího stupně) 

    15. 11. 2019 (AJ pro učitele vyššího stupně) 

    19. 11. 2019 (NJ – otevřeno pro učitele obou stupňů) 

 

Místo realizace:   Angličtina: SOU Šilheřovice 

    Němčina: Buly Aréna Kravaře 

 

Kapacita/Rozsah:  celodenní akce / otevřeno všem školám na Hlučínsku 

Poznámka:    plně hrazeno z prostředků MAP II 

Tato (dílčí) aktivita je první z plánovaných v rámci aktivity „Intenzivní jazykové kurzy pro učitele – 

Šprechtíme na Hlučínsku“. 
  
MŠ 

Do 

Letáky ke stažení  

"ZDE", "ZDE" a 

"ZDE"  

file:///C:/Users/kalva_000/Desktop/MAP II_Leden 2020/ZDE
file:///C:/Users/kalva_000/Desktop/MAP II_Leden 2020/ZDE
file:///C:/Users/kalva_000/Desktop/MAP II_Leden 2020/ZDE
file:///C:/Users/kalva_000/Desktop/MAP II_Leden 2020/ZDE
http://mashlucinsko.cz/projekty-a-vyzvy/map-mistni-akcni-plan-ii/mapy-ii-vychod/mapy-ii-vychod-implementace/ctenarska-gramotnost-jazyk-anglick-nizsi-stupe-18-10-811-2019/
http://mashlucinsko.cz/projekty-a-vyzvy/map-mistni-akcni-plan-ii/mapy-ii-vychod/mapy-ii-vychod-implementace/ctenarska-gramotnost-jazyk-anglick-vyssi-stupe-15-11-2211-2019/
http://mashlucinsko.cz/projekty-a-vyzvy/map-mistni-akcni-plan-ii/mapy-ii-vychod/mapy-ii-vychod-implementace/ctenarska-gramotnost-jazyk-nmeck-nmcina-22-10-1911-2019/
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Foto z workshopu AJ, Šilheřovice.                  Foto z workshopu NJ, Buly Aréna v Kravařích. 

 

Soutěž v deskových hrách 

Cílová skupina:   žáci nižšího a vyššího stupně ZŠ  

Popis aktivity: Aktivita je koncipována jako soutěž mezi školami na území Hlučínska-

východ. Soutěžit mezi sebou budou zvlášť žáci nižšího a vyššího 

stupně ZŠ.  

 PROGRAM:  

8 - 9 hod: příjezd na místo dle možností škol, ukázka cca 200 ks 

moderních deskových her a aktivních společenských her učitelům. 

Lektoři hry vysvětlí, žáci si je mohou vyzkoušet a s lektory si je i 

zahrát.  

9 - 11 hod: turnaj o ceny - hrát se budou jednoduché hry, které lze 

vysvětlit na místě, zúčastnit se může kdokoli, popřípadě každá škola 

vybere své zástupce, aby boj proběhl meziškolně. Ti, kteří nebudou 

chtít soutěžit, mohou hrát hry ve skupinkách pod vedením lektorů.  

11 -12 hod: vyhodnocení (věcné ceny v podobě deskových her vždy 

pro první tři umístěné), pokračuje hraní her ve skupinkách pod 

vedením lektorů, odjezd dle potřeb škol. 

Lektoři:    Hrací deskové centrum Legie, pod vedením p. Zdeňka Týna  

Termín realizace:  11. a 13. 12. 2019 (nižší stupeň) 

    pro vyšší stupeň – jaro 2020 
 

Místo realizace:   KD Hlučín 

Kapacita/Rozsah:  dopoledne / otevřeno všem ZŠ na Hlučínsku východ 

Poznámka:    plně hrazeno z prostředků MAP II 

Leták k aktivitě pro 

nižší stupeň "ZDE" 

 

http://mashlucinsko.cz/projekty-a-vyzvy/map-mistni-akcni-plan-ii/mapy-ii-vychod/mapy-ii-vychod-implementace/matematicka-gramotnost-deskove-hry-11-13-12-2019/
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Tato (dílčí) aktivita je první z plánových v rámci aktivity „Soutěže v deskových hrách podporující 

matematickou gramotnost žáků“. 

     

     
Foto z Deskových her v KD Hlučín (první cyklus), 7. – 8. 3. 2019. 

 

Odkaz na reportáž z Deskových her konaných ve dnech 11. a 13. 12. 2019: 

https://www.youtube.com/watch?v=Gw7ZnG07OZM 

 

Metodický den oblast inkluzivního vzdělávání - ZŠ 

Cílová skupina:   ředitelé a ředitelky ZŠ 

Popis aktivity: Metodické dny jsou koncipovány jako metodické, vzdělávací 

a konzultační celodenní setkání ředitelů ZŠ. Obsah metodického dne 

vyplní semináře či workshopy, prostor pro výměnu zkušeností 

a informací a vzájemnou diskuzi. Cílem je sdílení dobré praxe v oblasti 

integrace žáků se SVP, společné vzdělávání a předávání informací 

a zkušeností mezi řediteli škol a reflexe cílů ve střednědobém, až 

dlouhodobém horizontu. 

Lektoři:  bude upřesněno 

Termín realizace: bude upřesněno 

Místo realizace:   Buly Aréna v Kravařích  

Leták k aktivitě 

bude k dispozici.  

https://www.youtube.com/watch?v=Gw7ZnG07OZM
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Kapacita/Rozsah: celodenní akce / otevřená pro všechny ředitele na Hlučínsku 

Poznámka:    plně hrazeno z prostředků MAP II 

Tato (dílčí) aktivita je první z plánovaných v rámci aktivity „Metodické dny pro oblast inkluzivního 

vzdělávání – ZŠ“. 

          

Programy primární prevence na školách 

Cílová skupina:   žáci nižšího i vyššího stupně ZŠ 

Popis aktivity: Cílem aktivity je realizovat na školách programy všeobecné primární 

prevence a přispívat tak ke zdravému životnímu stylu, k osvojení 

pozitivního sociálního chování a rozvoji osobnosti žáků. Při práce 

s třídními kolektivy bude využívána interaktivní forma a prvky 

zážitkové pedagogiky.  

Škola si vybírá z portfolia nabízených programů dle svých 

preferencí. 

Lektoři:  OPEN HOUSE Bruntál 

Termín realizace: od listopadu 2019 

Místo realizace:   daná základní škola  

Kapacita/Rozsah: rozsah hodin dle velikosti školy (počtu žáků) 

Poznámka:    plně hrazeno z prostředků MAP II      

 

Příběh peněz – finanční gramotnost 

Cílová skupina:   žáci nižšího i vyššího stupně ZŠ 

Popis aktivity: Žáci si formou her s historickou tématikou s následnou reflexí 

„prožijí“ a vyjasní pojmy z finančního světa jako hodnota, cena, 

směna, poptávka, nabídka, nedostatek, přebytek, monopol, fair trade 

aj. Aktivita se skládá z několika kratších her simulujících postupný 

vývoj společnosti. Úkolem každého hráče je pomocí směnného 

obchodu v daných „epochách“ přežít a dosáhnout co nejvyšší životní 

úrovně. Po každé minihře následuje diskuse s reflektivní částí. 

Pravidla pro následující hru jsou postupně upravována na základě 

této reflexe jednak dle podnětů žáků, jednak tak, aby bylo možno 

demonstrovat další finanční fenomén. Celý program je rozdělen do 

dvou bloků vždy po dvou vyučovacích hodinách (pro 12 až 30 žáků). V 

prvním bloku se žáci naučí pravidlům základní hry a seznámí se s 

několika jednoduššími finančními pojmy. 

Leták k aktivitě 

k dispozici "ZDE" 

Leták k aktivitě 

k dispozici "ZDE" 

http://mashlucinsko.cz/projekty-a-vyzvy/map-mistni-akcni-plan-ii/mapy-ii-vychod/mapy-ii-vychod-implementace/programy-primarni-prevence-2020/
http://mashlucinsko.cz/projekty-a-vyzvy/map-mistni-akcni-plan-ii/mapy-ii-vychod/mapy-ii-vychod-implementace/pribh-penz-1112-2019/
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Druhý blok naváže složitějšími variacemi hry s prohloubením 

finančních paralel a končí diskusí na téma podmínek, možností, výhod 

a nedostatků peněžního trhu. První blok lze absolvovat samostatně. 

Druhým blokem lze navázat ve stejný či jiný den, nejpozději však do 

14 dnů. 

Lektor:     Jan Kumstát 

Termín realizace: od listopadu 2019 (zatím pouze pro nižší stupeň, 4. – 5. třídy) 

Místo realizace:   daná základní škola  

Kapacita/Rozsah: 2 vyučovací bloky po 2 hodinách (časová dotace dle počtu tříd) 

Poznámka:    plně hrazeno z prostředků MAP II 

Tato aktivita je dílčí a je součástí komplexní aktivity s názvem „Programy prevence na školách“.  

       
Foto z Příběhu peněz v ZŠ a MŠ Kozmice.                            Foto z Příběhu peněz v ZŠ Markvartovice. 
 

Návštěva vědeckých center a parků 

Cílová skupina:   žáci nižšího stupně ZŠ 

Popis aktivity: Školní neúspěch dnes může postihnout prakticky každého žáka, zejm. 

v odborných předmětech. Návštěva vědeckých parků a poutavá 

forma praktických ukázek tak může pomoci vzbudit v dětech zájem o 

odborné předměty a eliminovat, nebo alespoň snížit riziko ohrožení 

školním neúspěchem. Cílem aktivity je podpora a rozvoj potenciálu 

všech žáků, včetně žáků nadaných. 

Lektoři:  lektoři DOV (Svět techniky)  

Termín realizace: bude upřesněno 

Místo realizace:   DOV – Svět techniky 

Kapacita/Rozsah: bude upřesněno 

Poznámka:    plně hrazeno z prostředků MAP II 

Leták k aktivitě 

bude k dispozici. 
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Plný název aktivity zní „Návštěva vědeckých center a parků za účelem rozvoje potenciálu každého 

žáka a podpory žáků ohrožených školním neúspěchem“. 

Exkurze do místních firem 

Cílová skupina:   žáci 8. – 9. tříd ZŠ 

Popis aktivity: Prostřednictvím exkurzí bude podpořeno získání pracovních návyků 

žáků (8. - 9. tříd ZŠ), současně mohou exkurze sloužit jako forma 

rekrutace mladých lidí, kteří se rozhodují, na jakou profesní dráhu se 

v dalším stupni vzdělávání vydat. Motivací firem bude získání 

potenciálních pracovníků, a to vzbuzením zájmu a náklonnosti 

k danému oboru, představením široké škály zajímavých oborů, v nichž 

se uplatňuje manuálnost a zručnost. Danou aktivitou se zároveň 

budou vzdělávat pedagogičtí pracovníci, kteří budou mít možnost se 

v rámci exkurzí seznamovat s řadou metod, praktik, postupů 

a poznatků, které mohou následně vztáhnout k učebnímu tématu. 

 Školy si zvolily z 21 nabízených kombinací exkurzí 

 přehled exkurzí a další informace vizte v letáku (odkaz 

v modré bublině) 

Lektoři:  lektoři / průvodci v jednotlivých firmách 

Termín realizace: září 2019 – leden 2020 (další cyklus dle čerpání nepřímých nákladů) 

Místo realizace:   zvolené firmy 

Kapacita/Rozsah: žáci 8. – 9. tříd 

Poznámka:    plně hrazeno z prostředků MAP II 

Leták k aktivitě 

k dispozici "ZDE" 

http://mashlucinsko.cz/projekty-a-vyzvy/map-mistni-akcni-plan-ii/mapy-ii-vychod/mapy-ii-vychod-implementace/map-ii-vychod-exkurze-do-firem-09-19-01-20/
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Foto z exkurze žáků ZŠ a MŠ Bohuslavice v Armatury Group. 

 

 
Foto z exkurze žáků ZŠ Hlučín-Rovniny v OPaLL-AGRI. 
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 Řemeslné dílny pro žáky nižšího stupně 

Cílová skupina:   žáci nižšího stupně ZŠ 

Popis aktivity: Žáci nižšího stupně si vyzkouší řemeslné činnosti na celkem 

7 stanovištích zaměřených na bezpečnost práce a požární ochranu, 

pokrývačství (pokládka krytiny a zkouška vodou), kominictví (čištění 

komínu a seznámí se s měřicí a inspekční technikou), životní prostředí 

a spalování paliv a také si vyzkouší práci s rozličným ručním nářadím 

(AKU nářadí, řezivo, plátky, vrtáky) i šroubování metrických matic. 

Lektoři:  tatínci – řemeslníci z Hlučínska 

Termín realizace: 01-03/2020, další cyklus případně na přelomu roku 2020/21 

Místo realizace:   Ludgeřovice, Hlučín, Dolní Benešov, Darkovičky, Píšť, Hať 

Kapacita/Rozsah: max. 60 žáků / 1 skupina 

Poznámka:    plně hrazeno z prostředků MAP II 

Tato aktivita je dílčí a je součástí komplexnější aktivity s názvem „Polytechnické činnosti pro žáky 

prvního stupně ZŠ“. 

  

Odkaz na reportáž 

z Řemeslných dílen  

"ZDE" 

https://www.youtube.com/watch?v=3R3F8gYARPA
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   Foto z Řemeslných dílen v KD Dolní Benešov, 18. 2. 2020. 

 

Science show – zábavné divadlo fyziky a chemie 

Cílová skupina:   žáci nižšího stupně ZŠ 

Popis aktivity: Oheň, země, voda, vzduch Aristoteles věřil, že vše na světě je tvořeno 

čtyřmi živly – ohněm, zemí, vodou a vzduchem. Aristotelovy živly 

přináší nepřeberné množství fyzikálních pokusů. Ačkoliv některé z 

nich mohou vypadat jako kouzla, jejich podstata je jednoduchá a 

snadno pochopitelná. Můžeme zkoumat, proč horkovzdušné balóny 

létají a jak se potápí ponorky nebo jakou sílu má vzduch, který nás 

obklopuje. 

 Cílem vystoupení je naučit děti sledovat děje kolem sebe, klást si 

otázky a na jejich základě pozorovaný jev vysvětlit. Nástin pokusů: 

Jedná se o výběr jednodušších pokusů, představující základní pokusy 

z mechaniky a termiky. Pokusy jsou názorné a vizuálně atraktivní. 

Vyrábíme malé i větší rakety, nafukujeme balónky pomocí limonády, 

sfoukáváme svíčky oxidem uhličitým, vyrábíme fyzikální koktejl, který 

si děti mohou vyzkoušet doma… 

Lektoři:  lektoři z ÚdiF (www.udif.cz) 

Termín realizace: od října 2019 

Leták k aktivitě 

k dispozici "ZDE" 

http://mashlucinsko.cz/projekty-a-vyzvy/map-mistni-akcni-plan-ii/mapy-ii-vychod/mapy-ii-vychod-implementace/science-show-zabavne-divadlo-fyziky-a-chemie-19-10-2019-20-1-2020/
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Místo realizace:   daná základní škola 

Kapacita/Rozsah: celý nižší stupeň / 1 vystoupení = 45 min. 

Poznámka:    plně hrazeno z prostředků MAP II 

Tato aktivita je dílčí a je součástí komplexnější aktivity s názvem „Polytechnické činnosti pro žáky 

prvního stupně ZŠ“. 

 
Foto ze Science show v ZŠ dr. Miroslava Tyrše. 
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Foto ze Science show v ZŠ a MŠ Ludgeřovice. 

 

Prima pokusy  

Cílová skupina:   žáci nižšího (možná i vyššího) stupně ZŠ 

Popis aktivity: Zábavně vzdělávací představení pro žáky v oblasti fyziky, chemie, 

matematiky a přírodopisu. Cílem je rozšířit obzor žáků 

a zpopularizovat tyto obory formou praktických ukázek a pokusů 

přímo v jejich třídách na vaší škole. Žáci dostanou příležitost 

vyzkoušet si pokusy a objevy a rozvíjet svou přirozenou zvídavost.  

 Každá škola si volí program z pestré nabídky (portfolia) po domluvě 

s lektorkou.  

Lektorka:  Dagmar Gluchová  

Termín realizace: od dubna 2020 

Místo realizace:   daná základní škola 

Leták k aktivitě 

bude 

k dispozici. 
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Kapacita/Rozsah: počet hodin, příp. dnů dle velikosti školy (počet žáků) 

Poznámka:    plně hrazeno z prostředků MAP II 

Tato aktivita je dílčí a je součástí komplexnější aktivity s názvem „Polytechnické činnosti pro žáky 

prvního stupně ZŠ“. 

Experimentální činnost v bezpečnostním inženýrství 

Cílová skupina:   (spíše) žáci vyššího stupně ZŠ 

Popis aktivity: Na půdě školy bude provedena ukázka měření základních fyzikálních 

veličin, doplněná obrazovým záznamem a příkladem zpracování dat 

z reálných experimentů. Ukázka bude doplněna jednoduchými 

pokusy, které zábavnou formou demonstrují fyzikálně-chemické 

principy jevů jako hoření, hašení (pomocí různých mechanismů), 

výbuch či chování inertních plynů, hořlavých plynů, interakce 

světelného záření s látkou aj. 

Lektoři:  VŠB Ostrava 

Termín realizace: od dubna 2020 

Místo realizace:   daná základní škola 

Kapacita/Rozsah: bude upřesněno – dle velikosti školy (počet žáků) 

Poznámka:    plně hrazeno z prostředků MAP II 

 

Život má mnoho podob 

Cílová skupina:   žáci obou stupňů ZŠ 

Popis aktivity: Hlavní motivací vzniku projektu je předat žákům nezkreslené 

informace přímo od lidí, kteří s tělesným postižením žijí. Cílem 

projektu ŽIVOT MÁ MNOHO PODOB je představit žákům 

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. Žáci 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. 

Lektor:  Adam Kratochvíl a asistentky + další lektoři v jednání 

Reportáž 

z aktivity pro 

MŠ: "ZDE" 

Leták k aktivitě 

bude 

k dispozici. 

http://www.hlucinsko.tv/2020-02-07-pist-projekt-zivot-ma-mnoho-podob.html
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Termín realizace: od května 2020 

Místo realizace:   daná základní škola 

Kapacita/Rozsah: 2-3 třídy během dopoledne / 60 min. = 1 třída 

Poznámka:    plně hrazeno z prostředků MAP II 

Foto z pilotáže aktivity pro mateřské školy -  MŠ Petra z Kravař. 
            

 Vlastivědný kufřík (verze pro každou ZŠ) 

Cílová skupina:   pedagogové a žáci ZŠ 

Popis aktivity: Ne vždy je vzdělávání regionální historie v terénu a v muzeu možné 

a technicky proveditelné, a to s ohledem na náročnost dopravy, cenu, 

vzdálenost i časovou dotaci předmětů. Žáci ze škol, které se 

nenachází v dostupné vzdálenosti od muzea, stráví kvůli 1-2 

vyučovacím hodinám mimo školu i celé dopoledne. Řešením tak je 

připravit pro školy a školky vlastivědný kufřík - sadu substitutů 

souvisejících s historií Hlučínska, včetně metodických návodů pro 

jejich použití. Aktivita tak naplňuje myšlenku přenést muzeum přímo 

do škol. 

Ústředním motivem kufříku jsou prameny. Účelem je představit 

žákům spektrum různorodých pramenů, resp. autentických substitutů 

Odkaz na reportáž 

k dispozici "ZDE". 

https://www.youtube.com/watch?v=wquBE5qKubg
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z Hlučínska a jejich prostřednictvím zpřítomnit minulost interaktivní 

formou. Pramenů, a souvisejících tematických okruhů, je přesně 20. 

Učitelé a žáci v kufříku naleznou třeba 3D model Landecké venuše, 

historické délkové míry, soubor odlitků pečetí, středověký pergamen, 

úryvky ze starých slabikářů, výtisky starých místních novin, jízdní 

řády, karikatury, propagandistické tiskoviny k volbám, soubory 

historických fotografií, fragmenty potravinových lístků, dopisy či 

úmrtní oznámení padlích ve válce, agitační plakáty z 50. let a další. 

Kufřík je primárně určený pro výuku na vyšším stupni, v rámci 

některých témat jej ale využijí i na stupni nižším. 

Autoři: Jiří Neminář, Radim Lokoč (hlavní autoři a koordinátoři) 

Termín předání: 28. 8. a 4. 9. 2019  

Místo předání:    Obřadní síň OÚ Bolatice  

Kapacita/Rozsah: každá ZŠ = 1 Vlastivědný kufřík s metodikou 

Poznámka:    plně hrazeno z prostředků MAP II 

Tato aktivita je dílčí a je součástí komplexní aktivity s názvem „Vlastivědný kufřík“. 
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Foto z předání (a ukázky práce s kufříkem) zástupcům škol, 28. 8. 2019, OÚ Bolatice. 

 

Malý mulař (verze putovní, sdílená) 

Cílová skupina:   žáci nižšího stupně (+ děti v MŠ) 

Popis aktivity: Prostřednictvím rozmanitých aktivit a s pomocí zajímavých předmětů 

(cihla, náčiní zedníka, skládací model kaple, skleněná vitráž), 

fotografií a pracovních listů se žáci seznámí s postupem výroby 

pálené cihly, s povoláním zedníka (mulaře), s různými typy staveb a 

jejich funkcí. Sestaví si dřevěný model strahovické kaple, a poznají tak 

tuto stavbu podrobněji.  

Cíle:  

Žáci se seznámí s tradiční cihlovou architekturou Hlučínska.  

Žáci nacházejí vztah k místu, kde žijí prostřednictvím poznávání 

staveb ve svém okolí.  

Žáci rozlišují různé stavební materiály, druhy staveb a jejich účel.  

Žáci poznají činnosti a nástroje osob ve spojitosti s různými druhy 

staveb.  
 

Témata kufříku:  

1. Příběh cihly 2. Cihlové stavby 3. Zedník 4. Strahovická kaple 5. Malý 

mulař na procházce. 
 

Leták k aktivitě 

pro ZŠ bude 

k dispozici.  
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Součástí kufříku jsou metodické listy pro učitele a pracovní listy pro 

žáky. 

Lektorka: Michaela Lokočová (Muzeum Hlučínska) 

Termín realizace: od dubna 2020 pro ZŠ (od 11/2019 pro MŠ) 

Místo realizace:   daná základní škola 

Kapacita/Rozsah: až 3 třídy během dopoledne / 1 lekce = 45 min. 

Poznámka:    plně hrazeno z prostředků MAP II 
 

Tato aktivita je dílčí a je součástí komplexní aktivity s názvem „Vlastivědný kufřík“. 

     
Foto z akce pro MŠ - MŠ Oldřišov.                            Foto z akce pro MŠ - MŠ Ludgeřovice (Vrablovec). 

 

Metodické dny na podporu regionálního školství 

Cílová skupina:   ředitelé a ředitelky ZŠ 

Popis aktivity: Cílem je posunout společnou diskuzí, reflexí, výměnou zkušeností 

a znalostí a společným vzděláváním kvalitu školství v mikroregionu 

s přihlédnutím k místním specifikům. Aktivitou je podpořena 

myšlenka síťování škol v regionu a snaha o otevřené vzdělávání 

v území. 

Metodické dny jsou koncipovány jako metodické, vzdělávací 

a konzultační celodenní setkání ředitelů základních škol s prostorem 

pro výměnu zkušeností a informací a vzájemnou diskuzi. 

Prostřednictvím koučování bude cíleno na reflexi toho, co všechno 

každá škola realizuje a kam se může v budoucnu posouvat. 
 

Lektoři: Robert Čapek (2x), další – bude upřesněno 

Termín realizace: 3. 11. 2020 a 2. 3. 2021 (Robert Čapek), další – bude upřesněno 

Místo realizace:   Buly Aréna Kravaře – konferenční sál 

Kapacita/Rozsah: celodenní akce / otevřená všem ZŠ na Hlučínsku 

Leták k aktivitě 

bude k dispozici. 
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Poznámka:    plně hrazeno z prostředků MAP II 

Vlastivěda Hlučínska 

Cílová skupina:   pedagogové a žáci ZŠ, SVČ, veřejnost 

Popis aktivity: Vlastivěda Hlučínska je koncipována formou „odstředivých kruhů“, 

které vycházejí z centra, tedy místa školní docházky, popř. místa 

bydliště jednotlivce. Primární důraz je kladen na osobní prožitou 

zkušenost, pomocí které lze popisovat a zdůvodňovat obecné 

fenomény a jevy. Zároveň se počítá s tím, že žák není jakousi 

prázdnou nádobou, již je třeba „naplňovat“, ale aktivním činitelem 

společnosti, jehož je třeba motivovat a rozvíjet. Ačkoliv nelze zcela 

pominout transmisivní přístup, bude kladen mimořádný důraz na 

budování bezprostředních zkušeností a vytváření poznatků samotným 

žákem. 
 

Základním východiskem je nabídnout v prostoru Hlučínska co nejvíce 

příkladů a lokalit, pomocí kterých lze obecniny demonstrovat. Ukázky 

některých fenoménů budou pochopitelně pro celé Hlučínsko stejné 

(např. město), hlavní devizou vlastivědy ale má být široká modularita 

příkladů a pracovních listů. Členění látky přitom nerespektuje 

chronologický přístup, ale usiluje o tematické rozložení, které 

propojuje různé obory. Jednak tento postup respektuje základní 

princip vycházení ze žákových zkušeností a především se tím  vytvoří 

originální kognitivní struktury. 
 

Autoři: tým autorů koordinovaných R. Lokočem  a J. Neminářem 

Termín realizace: od 2019 do 2021 

Výstupy:  1. Výukové materiály pro žáky 1. Stupně ZŠ – rozsah min 80 stran + 25 

pracovních listů, bude poskytnuta do každé školy s 1. stupněm 

vzdělávání v počtu 50 ks. 

2. Výukové materiály pro žáky 2. Stupně ZŠ – rozsah 25 pracovních 

listů, bude poskytnuta do každé školy s 1. stupněm vzdělávání v počtu 

50 ks 

3. Interaktivní webová stránka včetně textů, dokumentů, map, 

animací, audio a video ukázek, fotodokumentace atd. určená pro 

výuku učitele, žáky i veřejnost 

4. Exkurze po významných lokalitách na Hlučínsku pro žáky 1. a 2. 

stupně ZŠ a SVČ. 

 

Poznámka:    plně hrazeno z prostředků MAP II 

 

 

       

Předání učebnic 

se předpokládá 

na jaře 2021. 
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Nehulíme - kreslíme  

Cílová skupina:   žáci vyššího stupně ZŠ 

Popis aktivity: Vystoupení “NEHULÍME-KRESLÍME” je zaměřeno na starší věkovou 

kategorii žáků základních škol. Je pojato, jako veselý akční rychlokurz 

kreslení s prvky rozvoje sebepoznání a budování zdravého 

sebevědomí. 

Žáci si donesou 3 papíry A4 (nebo sešit) a obyčejnou tužku. Kreslí 

pomocí čtyř základních geometrických tvarů s humorem a vědomím, 

že to každý zvládne. Kreslíme hlavně pro radost. 

Celé vystoupení podporuje vzdělávací programy nejen v oblasti 

výtvarné výchovy, ale i českého jazyka, kdy se žáci detailně  dozvědí, 

co se skrývá pod pojmem ilustrátor a jaká je jeho náplň práce. 

Posiluje se vztah ke knihám, čtení a čtenářství. Podporuje se také 

průřezové téma mediální výchova, kdy nabízí elementární poznatky a 

dovednosti týkající se mediální komunikace a práce s médií vtažením 

do celého programu a hraní rolí v něm. 

 

Lektor: Adolf Dudek 

Termín realizace: září 2020 – říjen 2020 

Místo realizace:  bude upřesněno 

Kapacita/Rozsah: bude upřesněno – zohlednění velikosti školy (počet žáků) 

Poznámka:   plně hrazeno z prostředků MAP II 

Aktivita je nově doplněna do stávajícího spektra aktivit. Tato jde napříč oblastmi čtenářská 

gramotnost a rovné příležitosti, resp. inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním 

neúspěchem. 

 

Kurzy prajštiny  

Cílová skupina:   učitelé ČJ a další zájemci 

Popis aktivity:   Nářečí na Hlučínsku - základní 

Základní orientace v jazyce užívaném na území Hlučínska; 

Specifické znaky mluvené řeči na Hlučínsku: hláskový systém, 

gramatika, slovní zásoba; 

Srovnání s češtinou; 

Dnešní stav; 

Metodický list pro zařazení do výuky (český jazyk, možnosti propojení 

s dalšími předměty) 

 

Nářečí na Hlučínsku – pro vážnější zájemce 

Mluvená řeč na Hlučínsku a její postavení v oblasti 

moravskoslezského regionu; 

Leták k aktivitě 

bude 

k dispozici. 

Leták k aktivitě 

bude 

k dispozici. 
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Specifické znaky mluvené řeči na Hlučínsku: hláskový systém, 

gramatika, slovní zásoba; 

Specifika jednotlivých obcí a oblastí; 

Srovnání s okolními slovanskými jazyky (polština, slovenština, 

čeština); 

Dva metodické listy pro zařazení do výuky:  Zvláštní znaky mluvené 

řeči na Hlučínsku a Mluvená řeč na Hlučínsku ve srovnání s češtinou, 

polštinou a slovenštinou. 
 

 

Lektorka Eva Tvrdá, regionální spisovatelka a pedagožka 

Termín realizace: září 2020 (původně duben 2020) 

Místo realizace:   Skanzen v Bolaticích 

Kapacita/Rozsah: 2-4 h = 1 blok 

Poznámka:   plně hrazeno z prostředků MAP II 

Aktivita je nově doplněna do stávajícího spektra aktivit. Tato jde napříč oblastmi čtenářská 

gramotnost a udržení a rozvoj regionální identity. 


