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HODNOCENÍ  PROJEKTU „ DUHOVÁ  DÍLNA

„  DUHOVÁ  DÍLNA „
na Základní škole Lipník nad Bečvou, Osecká 301

Nadace Duhová energie poskytla a roce 2005 naší škole nadační příspěvek 
ve výši 30.000,- Kč. Díky tomu mohla být dokončena  a dovybavena učebna 
a keramická dílna v půdních prostorách naší školy.

Finanční příspěvek Nadace Duhová energie ve výši 30.000,- Kč, který 
získala naše škola v rámci podaného projektu v roce 2005 podstatně 
zkvalitnil výtvarné činnosti a lidové techniky, jak v rámci výchovně 
vzdělávacího procesu, tak zájmovou činnost žáků a zejména realizaci 
projektových dílen pro rodičovskou veřejnost. Činnost nově vzniklé 
výtvarné dílny v půdních prostorách školy je zaměřena na netradiční 
výtvarné techniky, zejména lidové techniky a keramické práce.
Z finančního příspěvku 30.000,- jsme vybavili školní výtvarný ateliér 
válcovacím stolem pro keramické práce, lisem na linoryt. Byly zakoupeny 
materiály pro košíkářské práce, drátování a decoupage, keramická hlína, 
glazurovací leště, rydla, barva a glazury.
V současné době probíhají 4 krát týdně zájmové výtvarné kroužky a jednou 
měsíčně 4 hodinový blok pro rodičovskou veřejnost „ Výtvarné dílny 
„ s netradičním výtvarným zaměřením. 
Pod rukama žáků a rodičů vznikají výtvarná díla, která jsou pravidelně 
prezentována v kině Svět v Lipníku nad Bečvou a v prostorách školy ve 
formě „ Malé školní galerie “
Žáci i jejich rodiče úspěšně prezentovali výsledky své práce v duhové dílně 
na vánočním jarmarku v Lipníku nad Bečvou dne 13.prosince 2005.
V současné době již pracují na škole v rámci mimoškolních aktivit zájmové 
kroužky různých výtvarných technik  
- keramický kroužek pro začátečníky
- keramický kroužek pro pokročilé
- kroužek drátování a decoupage
- kroužek košíkářských prací
- kroužek netradičních výtvarných technik



- projektové dny pro rodičovskou veřejnost jsou vzhledem v velké 
návštěvnosti realizovány podle jejich potřeb a náročnosti výtvarných 
technik častějiž než 1 krát měsíčně.

Slavnostní otevření duhové dílny proběhlo 5.prosince 2005 
netradiční školní aktivitou pod názvem „ Projektový týden „ ,kdy 
každý den probíhaly v duhové dílně činnosti s různým výtvar-
ným zaměřením pro žáky a jejich rodiče. Výsledné práce vytvo-
řené v tomto projektovém týdnu byly vystaveny v kine Svět 
v Lipníku nad Bečvou . Práce byly natolik zdařilé, že byly  oceně-
ny diplomem a věcným darem škole. 
Projektový týden se konal od 5. – 9.prosince 2005

Na internetových stránkách školy jsou průběžně zveřejňovány aktuální 
informace včetně fotodokumentace, školní  výtvarné galerie , uskutečně-
ných výstav a soutěží.
( www.specialniskolylipnik.cz)
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