
„NAŠI  SOUSEDÉ  VE  STŘEDNÍ  EVROPĚ“

Poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, 

118 12 Praha 1,        IČ 00022985

Název dotačního 
programu

Dotační program MŠMT na podporu vzdělávání v jazycích 
národnostních menšin a multikulturní výchovy v roce 2015

Název projektu
(max. 140 znaků) „ Naši sousedé ve střední Evropě„

Evid.číslo : MSMT – 26817/2014-39

Modul dotačního 
programu

 Modul 2 – podpora multikulturní výchovy

Příjemce dotace Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301

Celkový rozpočet 85 000,00,- Kč

Dotace MŠMT 50 000,00,- Kč

Realizační tým Mgr. Horáková Petra, Mgr. Zemánková Kateřina, Mgr. Peterková Taťána, 
Mgr. Zemánek Kamil, Mgr. Nováková Jana, Mgr. Gaďourková Jindřiška, 
Mgr. Slezáčková Jarmila ( projektový manažer )

1. aktivita: „Cestujeme po střední Evropě"

Průběh aktivity:  květen 2015 – prosinec 2015                                                                                      
Počet přímých účastníků :  97 žáků školy z toho 38 dívek  , 15 učitelů školy + 9 asistentů pedagoga  
Počet nepřímých účastníků : 12 rodičů ( zástupci jednotlivých tříd- účastníci tématických výletů )

Záměr aktivity :                                                                                                                                       
Záměrem aktivity – Cestujeme po střední Evropě je seznámit cílovou skupinu se specifickými 
znaky národností, připravit ji na kontakt s odlišnou kulturou, rozšířit obecnou znalost o jiných 
zemích a celkově opravit nežádoucí stereotypy v pohledu na menšinové etnikum. Navštívíme 
poznatkově 6 zemí střední Evropy (  Rakousko, Německo, Polsko, Slovensko, Maďarsko, Švýcarsko
) formou projektového vyučování. Realizační tým připraví texty s využitím interaktivní tabule, 
motivující aktivity, hry a výtvarné dílny v rámci vzdělávacího bloku pro jednotlivou zemi. V závěru 
bude vytvořena stálá expozice v prostorách školy.                                                                                 
Za nespornou výhodu projektu považujeme jeho zřejmou udržitelnost a další rozvoj 
v následujícím období; stálá expozice může v budoucnu získávat jiné rozměry a vyvíjet se po 
stránce kvalitativní i kvantitativní. Plánujeme následné osazování dalších panelů věnovaných do té 
doby nezpracovávaným kulturám a tématům.                     

Do projektu chceme zapojit cílovou skupinu v počtu 97 žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami a se sociálním znevýhodněním ve věku 5 - 26 let ze ZŠ a SŠ, kteří se projektu přímo 
zúčastni. Účast rodičů je vítána a předpokládáme, že skupina spolupracujících rodičů aktivně 
podpoří i ostatní k přímé účasti na poznávacích výletech a závěrečné prezentaci ukončeného 
projektu. 



2. aktivita: "Multikulturní kalendář naší třídy"

Průběh aktivity:  prosinec 2015                                                                                                              
Počet přímých účastníků :  97 žáků školy z toho 38 dívek  , 15 učitelů školy + 9 asistentů pedagoga  
Počet nepřímých účastníků : 12 rodičů ( zástupci jednotlivých tříd- účastníci tématických výletů a 
spolupracující tým s realizačním týmem učitelů )

Tvorby kalendáře jednotlivých skupin zařazených do projektu se zúčastní všichni žáci pod vedením 
svého učitele, kde zdokumentují výsledky svého snažení. Velkoformátový tisk kalendářů bude 
součástí stálé expozice v prostorách školy. Kalendáře budou zveřejněny rovněž na webových 
stránkách školy ( www.zslipnik.cz) .Děti se výtvarně i literárně vyjádří o tom, jak si vzájemně 
obohatily a rozšířily  své poznatky o zemích střední Evropy.

3. aktivita:  Výjezdové aktivity po  České republice

Průběh aktivity:  červen 2015- říjen 2015                                                                                              
Počet přímých účastníků :  97 žáků školy z toho 38 dívek  , 15 učitelů školy + 9 asistentů pedagoga  
Počet nepřímých účastníků : 12 rodičů ( zástupci jednotlivých tříd- účastníci tématických výletů )

Plánujeme v rámci poznávání jiných měst, příslušníků jiných zemí a kulturního života návštěvu 
Prahy pro žáky 2.stupně ZŠ a všechny žáky SŠ. 

      4. aktivita:   Vytvoření vzdělávacích balíčků pro jednotlivé země střední Evropy

Průběh aktivity:  leden 2015- květen 2015                                                                                             
Počet přímých účastníků :  7 speciálních pedagogů + koordinátor projektu                                           
Počet nepřímých účastníků :  vytváří pouze pedagogové

- Každý učitel realizačního týmu vytvoří vzdělávací balíčky jednotlivé země střední Evropy 
pro všechny žáky školy s přihlédnutím k individuálním zvláštnostem, schopnostem a 
dovednostem jednotlivých žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

- Balíček bude obsahovat :                                                                                                             
a) srozumitelný, jednoduchý text základních poznatků pro jednotlivé věkové kategorie           
b) elektronické přípravy s využitím interaktivní tabule pro jednotlivé věkové kategorie           
c) odkazy na webové stránky zajímavých poznatků, her a fotodokumentace                             
d) návod + soubor vytvořených motivačních her a didaktických pomůcek ( př. Multipolis, 
Watoto…)                                                                                                                                    
e)   pracovní listy pro ověřování získaných poznatků                                                                 
f)  vše v elektronické podobě pro umístění na webové stránky školy

Projekt bude zahájen od 1.1.2015 a ukončen 31.12.2015

Leden 2015 Aktivita č.4 :  Vytvoření vzdělávacích balíčků pro jednotlivé země střední 
Evropy                                                                                                       
Seznámení s projektem, práce s realizačním týmem.

Únor 2015 Aktivita č.4 :  Vytvoření vzdělávacích balíčků pro jednotlivé země střední 

http://www.zslipnik.cz/


Evropy

Březen 2015 Aktivita č.4 :  Vytvoření vzdělávacích balíčků pro jednotlivé země střední 
Evropy

Duben 2015 Aktivita č.4 :  Vytvoření vzdělávacích balíčků pro jednotlivé země střední 
Evropy                                                                                                      
Seznámení s projektem  přímé a nepřímé účastníky projektu 

Květen 2015 Aktivita č.1 :  Cestujeme po střední Evropě

Červen 2015 Aktivita č.1 :  Cestujeme po střední Evropě                                                     
Aktivita č.3 :  Výjezdové aktivity po  České republice

Září 2015 Aktivita č.1 :  Cestujeme po střední Evropě                                                     
Aktivita č.3 :  Výjezdové aktivity po  České republice                        

Říjen 2015 Aktivita č.1 :  Cestujeme po střední Evropě                                                     
Aktivita č.3 :  Výjezdové aktivity po  České republice 

Listopad 2015 Aktivita č.1 :  Cestujeme po střední Evropě                                                     
Aktivita  č.2 :  Multikulturní kalendář naší třídy


