
V této odborné pracovně 
probíhá
projekt projekt 

„ „ DDUHOVÁUHOVÁ  DÍLNADÍLNA““ 
který je spolufinancován 
Nadací duhová energie 

Škola získala dotaci     30.000,- Kč
Spoluúčast školy 10.000,- Kč
Celková dotace projektu 40.000,- Kč



1. současný stav
popište současný stav 
volnočasových aktivit ve 
vaší/em škole/školském 
zařízení a smysl a potřebnost 
tohoto projektu

 Jsem speciální školou , která poskytuje vzdělání dětem se 
zdravotním postižením, s kombinovaným postižením a 
autismem. Součástí naší školy je přípravná třída pro děti ze 
znevýhodněného sociálního prostředí. Tyto děti připravujeme 
na vstup do 1.třídy základní školy, tak , aby byla co nejvíce 
překonána bariéra jejich neúspěšnosti ve škole. 

 V lokalitě, kde se naše škola nachází, je mnoho dětí z málo 
podnětného prostředí či z prostředí tzv. rizikového. Poměrně 
vysoké procento rodin je rozvedených, neúplných a často 
nefunkčních. Máme rodiny inklinující k  nevhodným návykům, 
vedoucí ke změně osobnosti, např. alkoholismus, agresivita a 
gamblerství. V rodinách nemají stanovená pevná pravidla 
chování, chybí dostatek citu, lásky a zejména  kvalitních zájmů. 
To vše se odráží v nevhodném trávení volného času. Velké 
procento dětí tráví svůj čas v partách starších kamarádů, 
navštěvují restaurace, jsou členy pouličních part, dopouštějí se 
vandalismu a násilí.

 Již druhým rokem probíhá na naší škole projekt, kterým se 
podařilo zapojit  do aktivit školy rodiny našich žáků a to pomocí 
zájmových projektových dílen  každoročně zaměřených na 
jednu zájmovou oblast. Tyto zájmové  projektové dílny 
probíhající zážitkovou formou získávají stále více zájemců 

       nejen z řad našich žáků, ale i z řad rodičovské veřejnosti. 
 Projektová činnost ve školním roce 2005/2006 bude směřovat 

na arteterapii  a vytvoření artefiletické dílny pro realizaci 
uměleckých zájmových činností,orientované zejména na lidová 
výtvarná řemesla.

 v současné době probíhá rekonstrukce půdních prostor a jejich 
přebudování na velkoplošný výtvarný ateliér s keramickou 
dílnou, včetně hrnčířského kruhu.

 Naše škola je bezbariérová a tudíž je vhodným místem pro práci 
se všemi dětmi i setkávání veřejnosti.

2. cílová skupina
popište, kým bude duhová 
dílna využívána (děti z jakých 
ročníků, s jakým zaměřením 
aj.)

Duhová dílna bude využívána všemi dětmi naší školy ve věku 
5 – 16 let v rámci zvýšené hodinové dotace výtvarných činností, 
v rámcově vzdělávacím programu školy a v odpoledních hodinách 
v rámci zájmových projektových dílen se specifickým výtvarným 
zaměřením .
 Jedenkrát měsíčně proběhnou projektové dílny pro rodiče a děti , 
které jsou zaměřené na lidová řemesla. 
Vzhledem k tomu, že budované prostory mohou sloužit velkému 
počtu účastníků, budou nabídnuty i jiným organizacím pro jejich 
výtvarné aktivity v rámci spolupráce lipenských škol 
k bezúplatnému užívání.



3. prostory duhové dílny
popiště prostor, ve kterém 
budou volnočasové aktivity 
probíhat. 
jak je v současnosti tento 
prostor využíván?

V současné době probíhají výtvarné zájmové aktivity v prostorách 
odborné výtvarné pracovny a v keramické dílně nebo v prostorách 
školní družiny, které jsou však kapacitně nevyhovující.
 Pro zkvalitnění pracovního prostředí  pro výuku výtvarné výchovy 
a následnou  zájmovou činnost jsme přistoupili v prosinci 2004 
k rekonstrukci rozsáhlých půdních prostor, kde vznikne výtvarný 
ateliér s přilehlými pracovnami pro poměrně velkou kapacitu dětí . 
Kolaudace těchto prostor proběhne v květnu 2005 a po následném 
materiálním dovybavení začne i pravidelná výuka všech žáků školy 
a tudíž i mimoškolní volnočasové aktivity. 
V současné době je v pracovně výtvarné výchovy, které je kapacit- 
ně vybavena pro 12 žáků, umístěna i keramická pec, chybí 
dostatečný prostor pro vystavení výtvarných prací, pro uložení 
výtvarného materiálu, pro výtvarné individuality jednotlivých žáků.
Pracovní stoly pro výtvarnou práci nejsou polohovatelné, ani 
výškově nastavitelné, tudíž pro malé žáky jsou zcela nevyhovující.
Nově budové prostory – výtvarný ateliér bude atypický svými 
rozměry a netradičním vybavením ( výškově nastavitelné stoly. 
malířské stojany, regály, police, sklad výtvarného materiálu, 
výstavní prostory, keramická pec, hrnčířský kruh…)

4. náplň a harmonogram duhové dílny
popište časový harmonogram 
(den, hodiny) a náplň činnosti 
v duhových dílnách

Duhová dílna bude v provozu již od června 2005 a bude využívána 
denně v dopoledních hodinách k výuce výtvarné výchovy
( 30 hodin týdně ), v odpoledních hodinách pro činnosti školní 
družiny a volnočasové aktivity.
Zájmové kroužky zaměřené na různé výtvarné techniky budou 
pracovat denně pro žáky naší školy i sousední základní školy. 
Jedenkrát měsíčně se pravidelně uskuteční projektová dílna 
výtvarných technik pro rodiče a jejich děti, které již běží na škole 
druhým rokem. 
Hodinová dotace výuky výtvarné výchovy bude v RVP školy 
zvýšena, tak aby byly respektovány individuální zvláštnosti a 
potřeby žáků se zdravotním postižením. Budou rozvíjeny zejména 
ty výtvarné činnosti a aktivity, které by vedly zejména k lepšímu 
pracovnímu zařazení těchto žáků ( keramika, lidová řemesla – 
drátování, slámová technika, košíkářství, proutí, batika, 
decoupage…)
Náplň volnočasových aktivit : budeme pokračovat stejným 
systémem jako ve školním roce 2004/2005.
pondělí :  keramika pro začátečníky ( sudý týden )
                keramika pro pokročilé ( lichý týden ) 
úterý :      drátování ( lichý týden )
                decoupage ( sudý týden )
středa :    batika, malba na hedvábí, malba na sklo
čtvrtek :   košíkářství, proutí a slámová technika
pátek :    malba, kresba, koláž a vitráž  
Instalace vytvořených žákovských prací bude tvořit po celý rok 



výzdobu školy. Tématicky zaměřená výstava ve školních prostorách 
proběhne v rámci Otevřených dveří  vždy v souladu s plánem práce 
školy.Jedenkrát měsíčně proběhne výtvarná projektová dílna pro 
rodiče a děti. Cílem těchto dílen je nasměrovat celé rodiny 
k aktivnímu prožívání volného času , respektování a podporocání 
zájmových aktivit dětí jejich rodiči. 

5. pedagogický pracovník
uveďte jméno, odbornost, 
praxi a dovednosti pracovníka, 
který povede volnočasové 
aktivity v duhové dílně

Mgr. Hana Odstrčilová bude pracovat jako vedoucí týmu 
pracovníků v duhové dílně. Vzhledem k tomu, že každý pracovník 
tohoto týmu, je odborníkem na různé výtvarné techniky bude se 
tímto směrem odvíjet i činnost volnočasových aktivit v duhové 
dílně.
Tým pracovníků tvoří : 
Mgr. Hana Odstrčilová, Miluše Juráňová, Helena Urbánková, 
Tatána Peterková, Jana Nováková. Všechny pracovnice prošly 
akreditovanými kurzy výtvarných technik – jednalo se zejména o 
keramiku, košíkářství a proutí, decoupage, drátování, tkalcovství, 
batiku, malbu na sklo, na hedvábí, koláže a jiné netradiční techniky. 
Své praktické zkušenosti a dovednosti využívají jednak ve výuce 
výtvarné výchovy, která je jednou z priorit naší školy,v odpoledních 
hodinách ve volnočasových aktivitách a v projektových dílnách pro 
rodiče a děti. Všichni tito pracovníci dlouhodobě a se zájmem 
vyučují výtvarnou výchova a prezentují na veřejnosti výtvarné 
aktivity naších žáků.

6. využití nadačního příspěvku
uveďte materiál nebo 
pomůcky, které budou hrazeny 
z nadačního příspěvku a v jaké 
výši 

(pozn. příspěvek je určen 
výhradně na nákup materiálu, 
nelze ho využít k financování 
služeb a mezd)

Z nadačního fondu budou zakoupeny pomůcky a materiál do nově 
zrekonstruovaného výtvarného ateliéru. Jedná se o následující 
vybavení :
 válcovací stůl pro keramické práce + glazurovací kleště 
      + 3 ks válečků  ( 15.050,- + 330,- + 300,-)
 lis na linoryt + rydla + barvy ( 10.800,- + 800,. + 500,- )
 keramická hlína + barvítka + glazury  ( 3000,- )

Ostatní materiálové vybavení – výkresy, barvy, štětce, pomůcky 
na drátování , košíkářské práce a decoupage budou hrazeny 
z provozních prostředků školy  ( 10.000,- Kč)


