
Příloha č. 4 

Tisková zpráva  
(Formulář je k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách MŠMT www.msmt.cz 
v oddílu Dotační programy.) 
 
Tisková zpráva se zpracovává spolu s vyúčtováním projektu. 

Číslo Rozhodnutí o 
poskytnutí dotace 

 
MSMT – 10617-76/2016 

Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
 

Program Program MŠMT na podporu vzdělávání v jazycích národnostních 
menšin a multikulturní výchovy pro rok 2016 – č.j.MSMT-24481/2015 

Název projektu „ Objevujeme Evropu a svět „ 
 

Název organizace 
Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 
 

Adresa organizace, 
email, web 

Osecká 301,  751 31 Lipník nad Bečvou 
zslipnik@zslipnik.cz         www.zslipnik.cz         

Statutární orgán Mgr. Miluše Juráňová, ředitelka školy 
 

Poskytnutá dotace 50.000,- Kč 
 

 
 

Anotace projektu (max. 10 řádek) 

 

Projekt byl zaměřen na procesy získávání a interpretace nových poznatků, které vycházejí 

především z osobní zkušenosti žáků a z jeho nejbližšího okolí a umožňuji pochopení rozdílů a 

podobností mezi životy lidí. Hlavním cílem bylo rovněž vést žáky k rozvíjení dovedností, hledat          

a kriticky hodnotit informace a všímat si rozdílů mezi životy lidí v různých kulturách, místech 

a čase.Žáci se aktivním způsobem – hledáním informací a jejich aktivním využíváním 

dozvídali základní informace o vývoji současného světa i aktuálním dění, které jim umožnily 

nacházet souvislosti, hodnotit a vytvářet si vlastní názory k tomuto tématu. 

Žáci si s pomocí učitelů na konkrétních příkladech osvojovali znalosti, dovednosti, chování a 

také něco, jako je citlivost pro konkrétní situace v osobním životě. Učí se nahlížet na 

každodenní skutečnosti nejen pohledem většinové společnosti, ale také perspektivou těch 

ostatních, tedy očima menšiny. V průběhu projektových dílen si žáci přímo zpracovávají 

úkoly, diskutují a modelují situace příklady z praktického života. Probíraná témata jsou 

národnostní menšiny a cizinci a migranti, kteří žijí s námi, dále subkultury a také vztahy mezi 

různými národnostmi. V rámci projektu byly ve škole pořádány výstavy a kulturní vystoupení 

s multikulturní tématikou. 

 



 

Tisková zpráva (max. polovina stránky A4) 

Projekt byl zaměřen na vzdělávací aktivity, které umožní naší cílové skupině uvědomit si 

vlastní identitu, a tím i získat lepší podmínky pro inkluzi do majoritní společnosti. Do aktivit 

tohoto projektu byli r ůzným způsobem zapojeni všichni žáci školy. V projektových dnech se 

žáci 1. i 2. stupně ZŠ a žáci SŠ dle svých schopností seznamovali především s kulturními 

zvláštnostmi a těžkým životem v zemích s vysokou migrací. Žáci literární, výtvarnou nebo 

fotografickou dokumentací znázorňovali prvky poznatky, které si osvojili v jednotlivých 

dílnách především zážitky z projektových aktivit. Rozšířili si tak povědomí o národní identitě 

a aktivní tvorbou si zlepšovali jazykové dovednosti a rozšiřovali slovní zásobu. Nejoblíbenější 

aktivitou z pohledu žáků se ukázaly projektové dny, které byly tematicky věnovány vždy  

konkrétní  kultu ře, a do této aktivity se zapojili všichni žáci školy. Výstupem všech aktivit bylo 

získat poznatky a seznámit se se specifickými znaky jednotlivých národností, připravit se na 

kontakt s odlišnou kulturou, rozšířit obecnou znalost o jiných zemích a celkově opravit 

nežádoucí stereotypy v pohledu na menšinové etnikum. V rámci projektových dnů navštívili 

poznatkově 6 zemí, které jsou na tom v otázce uprchlíků či lidí bez domova nejhůře a tudíž 

často chtějí žít ve vyspělých zemích EU. Realizační tým připravil texty s využitím interaktivní 

tabule, motivující aktivity, hry a výtvarné dílny v  rámci vzdělávacího bloku pro jednotlivé 

země ( Sýrie, Afghánistán, Somálsko, Irák, Eritrea, země EU).  Celým projektem jsme 

podpořili schopnost žáků poznávat jiné kultury, tolerovat jejich odlišnosti a umět spolupra-

covat s lidmi z různých kulturních prostředí, což je velmi významnou kompetencí pro budoucí 

život. Znalosti o různých kulturách a náboženských skupinách mohou také předcházet řadě 

nedorozumění a z nich vyplývajících problémů. V neposlední řadě jsme chtěli žáků ukázat, co 

je být zdravě sebevědomý, něco dokázat a být hrdý na to, čím jsem a z jaké kultury pocházím. 

Více o projektu je na www.zslipnik.cz. 
 
 

Datum: 31.1.2017 
 

Jméno a podpis statutárního 
orgánu 

 
 Mgr. Miluše Juráňová 
……………….…………………………………………………… 

 
 
 
 
 

 
 


