
Příloha č. 2  

Podrobný popis projektu

Souhrnný  popis  projektu,  který  musí  obsahovat  položky  uvedené  dále  v odrážkách  (doporučuje  se
uvádět výstižná vyjádření):

 název žádající organizace, název projektu :

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

Název projektu :  Objevujeme Evropu a svět

 vymezení modulů, které bude projekt realizovat:

Projekt bude realizovat Modul 2- podpora multikulturní výchovy - bod B) Objevujeme Evropu a
svět  (kulturní  zvyklosti  a historické  bariéry,  kdo  jsme  a  odkud  jsme,  vzájemné  poznání  a
porozumění - co máme společného a čím se odlišujeme) – projektové vyučování.

hlavní a dílčí cíle projektu; stručný popis problému, který projekt řeší;

Hlavní cíl :  

Projekt  se  zaměřuje  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 je 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 by se aktivním způsobem – hledáním informací a jejich aktivním využíváním měli dozvědět
základní  informace  o  vývoji  současného  světa  i  aktuálním  dění,  které  mu  umožní  nacházet
souvislosti, hodnotit a vytvářet si vlastní názory k tomuto tématu.

Žáci si s pomocí učitelů mohou na konkrétních příkladech osvojit 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, kteří žijí s námi, dále subkultury a také vztahy mezi oběma pohlavími. V rámci projektu
jsou ve škole pořádány výstavy a kulturní vystoupení s multikulturní tématikou.

 cílová skupina projektu, včetně počtu přímých a nepřímých příjemců pomoci v projektu; zdůvodnění
a předpokládaný přínos projektu a jeho částí pro cílovou skupinu; 

Primární skupinou jsou žáci školy:

1) žáci přípravné třídy ( 13 žáků)

2) žáci základní školy  -běžná ZŠ ( 9 žáků)

3) žáci 1.stupně ZŠ praktické (22 žáků)

4) žáci 2.stupně ZŠ praktické (33 žáků)



5) žáci 1.stupně ZŠ speciální (9 žáků)

6) žáci 2.stupně ZŠ speciální (1 žák)

7) žáci SŠ (21 žáků)

Celkem :  108 žáků 

Hlavním přínosem pro primární cílovou skupinu SPV je rozvoj jejích kompetencí a rovněž zvýšení
kvality  a  atraktivity  výuky  se  zaměřením  na  podporu  uměleckých  dovedností  v návaznosti  na
multikulturní  výchovu  žáků  se  sociokulturním  znevýhodněním  a  s  využitím  interaktivní  výuky
formou  projektového  vyučování,  poznávacích  výletů  a  tvorbou  výtvarných  prací   a  následnou
realizací výstav uměleckého charakteru.

pokud se jedná o pokračující projekt, je nutné uvést stručné vyhodnocení jeho dosavadní realizace;

Projekt nemá pokračující charakter.

podrobný popis  jednotlivých aktivit  projektu. Pokud  organizace  žádá  o  státní  dotaci  na  aktivity
v obou modulech, předloží  samostatný popis pro každou oblast. U každé aktivity budou stanovena
kritéria (tj.  indikátory -  kvalitativní  i  kvantitativní,  jichž bude realizací  aktivity dosaženo; kritéria si
každý  žadatel  stanovuje  sám  tak,  aby  maximálně  vypovídala  o úspěšnosti  realizace  aktivity);  u
projektů, u nichž je to možné, uveďte předpokládaný počet účastníků a délku trvání akce či akcí (podle
těchto kritérií bude projekt hodnocen ve vyúčtování podaném po ukončení projektu);

1. aktivita :   „Česko versus státy EU – odkud a proč přicházejí do EU uprchlíci“

Průběh aktivity:  květen 2016 – prosinec 2016                                                                                               
Počet přímých účastníků :  108  žáků školy, 15 učitelů školy + 9 asistentů pedagoga                               
Počet nepřímých účastníků : 10 rodičů ( zástupci jednotlivých tříd- účastníci tématických výletů )

Záměr aktivity :                                                                                                                                                      
Záměrem aktivity – „Česko versus státy EU – odkud a proč přicházejí do EU uprchlíci“ je seznámit 
cílovou skupinu se specifickými znaky národností, připravit je na kontakt s odlišnou kulturou, 
rozšířit obecnou znalost o jiných zemích a celkově opravit nežádoucí stereotypy v pohledu na 
menšinové etnikum. 

Výstupem aktivity  č.1 jsou získané poznatky  a  umělecké dovednosti  o  zemích uprchlíků,  jejich
kulturní zvyklosti a historické bariéry, vzájemné poznání a porozumění - co máme společného a čím
se odlišujeme Navštívíme poznatkově  6  zemí,  které  jsou  na  tom v otázce  uprchlíků či  lidí  bez
domova nejhůře a  chtějí  žít  ve  vyspělých zemích  EU (  Francie,  Anglie,  Itálie  ,Německo,  Belgie,
Švédsko ) 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 ( multikulturní centrum)  
Za nespornou výhodu projektu  považujeme jeho zřejmou udržitelnost a další rozvoj v následují-
cím  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  108 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 projektových aktivitách a závěrečné prezentaci  ukončeného
projektu

Harmonogram :

Květen 2016 :  Sýrie  ( realizátor : Mgr.Nepustil Rostislav)

Červen 2016 :  Afghánistán  ( realizátor :  Mgr. Stiborková Pavla )

Září 2016 :  Somálsko ( realizátor : Mgr. Nováková Jana )

Říjen 2016 : Irák ( realizátor : Mgr. Musilová Táňa )

Listopad 2016 :  Eritrea ( realizátor :  Koláček Vít )

Prosinec 2016 :  Vánoce a zvyky v zemích EU : Mgr. Odstrčilová Hana

2. aktivita :   Vytvoření sborníku projektových aktivit pro jednotlivé země s nejvyšším celkovým
                     počtem uprchlíků

Průběh aktivity:  leden 2016- duben 2016                                                                                                                           
Počet přímých účastníků :  6 speciálních pedagogů + koordinátor projektu                                              
Počet nepřímých účastníků :  vytváří pouze pedagogové, rodiče mají přístup na projektové dny

- Každý učitel realizačního týmu vytvoří vzdělávací materiály a zážitkové aktivity pro 
jednotlivé země uprchlíků pro všechny třídy školy s přihlédnutím k individuálním 
zvláštnostem , schopnostem a dovednostem jednotlivých žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami.

- Sborník 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                                                     
e) pracovní listy pro ověřování získaných poznatků                                                                           

- f)  vše v elektronické podobě pro umístění na webové stránky školy

Vytvořením sborníků vzdělávacích materiálů bude zajištěna implementace do ŠVP v rámci 
Průřezových témat.

3. aktivita: " Stálá expozice - výstava výtvarných prací v multikulturním centru školy"

Průběh aktivity:  květen 2016 - prosinec 2016                                                                                                
Počet přímých účastníků :  108  žáků školy  , 15 učitelů školy + 9 asistentů pedagoga                             
Počet nepřímých účastníků : 10 rodičů ( zástupci jednotlivých tříd- účastníci projektových dnů )

Realizuje : projektový manažér + realizační tým 



-  Jednotlivé třídy v rámci projektových dnů výtvarně zpracovávají typické znaky populace, jejich 
zvyky a tradice, případně aktuální migrační otázky zemí zařazených do projektu .

-  Součástí výstavy je rovněž velkoformátový tisk fotografií projektových dílen, který bude součástí 
stálé expozice v prostorách školy.

-  Veškerá fotodokumentace včetně stálé expozice bude zveřejněna rovněž na webových stránkách 
školy ( www.zslipnik.cz) .Žáci se výtvarně i literárně vyjádří o tom, jak si vzájemně obohatili a 
rozšířili  své poznatky o zemích uprchlíků ( zařazeno do průřezových témat ŠVP ).

4. aktivita :  Prezentace projektu v rámci  kulturního programu a prezentace projektu v rámci 
                       projektového dne  Vánoce a zvyky v zemích EU včetně kulinářských zážitků

Průběh aktivity:  prosinec 2016                                                                                                                                               
Počet přímých účastníků :  6 speciálních pedagogů + koordinátor projektu                                              
Počet nepřímých účastníků :  rodičovská veřejnost

Realizuje : Mgr. Odstrčilová Hana + členové realizačního týmu

Výstupy : 

- Každá třída bude prezentovat vánoční zvyky a tradice zvolené země EU včetně kulinářských 
zážitků, formou zpěvu, tance a  uměleckých dovedností

- Pro veřejnost, zejména pro rodiče žáků budou realizovány „ dílničky“, kde si mohou vyrobit 
vánoční ozdoby ze zemí EU, uvařit netradiční vánoční jídla

- Prezentace nových poznatků o vánocích v zemích EU bude součástí stálé expozice 
v multikulturních prostorách školy

- V rámci předvánočních aktivit se žáci přípravní třídy a 1.stupně zúčastní kulturního 
vystoupení

 délku  trvání  projektu  (termín  zahájení  a  termín  ukončení)  a  harmonogram  realizace  jednotlivých
aktivit  (doporučuje  se  respektovat  fakt,  že  finanční  prostředky  dotace MŠMT mohou být  zaslány
v závislosti na administraci programu v průběhu prvního čtvrtletí 2016);

Termín zahájení projektu :  1.3.2016

Termín ukončení projektu :  31.12.2016

http://www.zslipnik.cz/


Leden 2016 Aktivita č.2 :  Vytvoření vzdělávacích materiálů pro vybrané země 

s nejvyšším počtem uprchlíků 

Seznámení s projektem, práce s realizačním týmem, prezentace projektu.

Únor 2016 Aktivita č.2 :  Vytvoření vzdělávacích materiálů pro vybrané země 

s nejvyšším počtem uprchlíků 

Březen 2016 Aktivita č.2 :  Vytvoření vzdělávacích materiálů pro vybrané země 

s nejvyšším počtem uprchlíků 

Duben 2016 Aktivita č.2 :  Vytvoření vzdělávacích materiálů pro vybrané země 

s nejvyšším počtem uprchlíků 

Květen 2016 Aktivita č.1 :  Projektový den -  Sýrie

Aktivita č.3:  Výstava výtvarných prací v multikulturním centru školy

Červen 2016 Aktivita č.1 :  Projektový den -  Afghánistán

Aktivita č.3:  Výstava výtvarných prací v multikulturním centru školy

Září 2016 Aktivita č.1 :  Projektový den -  Somálsko

Aktivita č.3:  Výstava výtvarných prací v multikulturním centru školy     

                 

Říjen 2016 Aktivita č.1 :  Projektový den -  Irák

Aktivita č.3:  Výstava výtvarných prací v multikulturním centru školy

Listopad 2016 Aktivita č.1 :  Aktivita č.1 :  Projektový den -  Eritrea

Aktivita č.3:  Výstava výtvarných prací v multikulturním centru školy

Prosinec 2016 Aktivita č.4 : Projektový den -  Vánoce a zvyky v zemích EU

Aktivita č.3:  Výstava výtvarných prací v multikulturním centru školy

důkladné zdůvodnění položek rozpočtu (viz Příloha č. 3); 

Osobní náklad celkem : 53.500,- Kč

Materiální náklady celkem : 21.500,- Kč

Nemateriální náklady celkem : 10.000,- Kč



Požadovaná dotace od MŠMT : 58.500,-Kč

Spoluúčast školy :  26.500,- Kč


