
1 

Priorita 1 

KVALITNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOULADU S MODERNÍMI 

TRENDY A UPLATNĚNÍM NA TRHU PRÁCE 

 

Cíl 1.1 
KVALITNÍ INFRASTRUKTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ A 

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY 

Popis cíle Podpora výstavby nových kapacit a prostor, rekonstrukcí zařízení, pořízení funkčního 

vybavení za účelem zajištění kvalitní péče o děti a žáky. Zlepšení dostupnosti 

vzdělávacích zařízení a jejich  konektivity. Podpora vzniku inkluzivních učeben a 

koutků, relaxačních zón, řešení bezbariérovosti vzdělávacích zařízení. Součástí cíle je 

revitalizace venkovních  i vnitřních prostor (tělocvičny, školní stravování, hřiště, hrací 

prvky, osvětlení, mobiliář, hygienické zázemí), zvýšení bezpečnosti dětí a žáků a 

výsadba zeleně v okolí budov. 

 

 

NÁVRH AKTIVIT PRO CÍL 1.1 DO AKČNÍHO PLÁNU NA OBDOBÍ 2017-2018 

 

Název aktivity: DĚTSKÉ HŘIŠTĚ PRO NEJMENŠÍ (1-4 LET) 

Charakteristika 

aktivity: 

Dětské hřiště, skluzavky, prolézačky, naučně-rehabilitační prvky zlepšující motoriku 

dítěte. Většina prolézaček, sluzavek, atp. jsou pro děti 3+, tyto – většinou plastové 

herní prvky - jsou vhodné pro nejmenší děti a jsou realizované tak, aby pro ně byly 

bezpečné. 

Realizátor: Bospor Hobbypark, příp. Město Bohumín - sídliště 

Spolupráce: Děti MŠ Boh, DL, Rych, děti rodičů na RD, děti pracujících rodičů – volnočasové 

aktivity pro rodiny s dětmi 

 

 

Název aktivity: DĚTSKÁ HERNA PRO NEJMENŠÍ (1-4 LET) 

Charakteristika 

aktivity: 

Dětské skluzavky, prolézačky, naučně-rehabilitační prvky zlepšující motoriku dítěte. 

Vše s možností celoročního provozu. Možnost pro pořádání soutěží ala dětský den pro 

děti od 2 do 4 let, stanoviště, herní prvky, úkoly. 

Realizátor: Bobeš či Slůně 

Spolupráce: Děti MŠ Boh, DL, Rych, děti rodičů na RD 

 

 

Název aktivity: NAŠE UČEBNA 

Charakteristika 

aktivity: 

Nechat děti a žáky, kteří navštěvují kroužky, aby si sami naplánovali, jak by měla 

vypadat učebna-relaxační zóna, čím by měla být vybavena, barevnost atd. Možnost 

porovnat představy dětí a žáků z Bohumína, Rychvaldu, Dolní Lutyně mezi sebou. A 

následně se pokusit takovou učebnu vytvořit ke spokojenosti dětí a žáků navštěvující 

volnočasové aktivity. 

Realizátor: DDM Bohumín, Rychvald, Dolní Lutyně 

Spolupráce: město Bohumín + Rychvald + Dolní Lutyně 

 

 

Název aktivity: VÝSTAVBA NOVÝCH HAL A VNITŘNÍCH PROSTORŮ 

Charakteristika 

aktivity: 

Prolézačky, houpačky, opičí dráha, skluzavky, balónky, zábavné centrum pro děti do 3 let i 

starší děti. 

Realizátor: Obec, město 

Spolupráce: Neziskové organizace 
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Název aktivity: PĚT SMYSLŮ 

Charakteristika 

aktivity: 

Prostor pro aktivity, které podněcují rozvíjení lidských smyslů. 

Vybudovat a dobře vybavit smyslový koutek, který by byl zaměřen na rozvíjení 

jednotlivých smyslů. Připravit pro skupiny všech žáků, tedy s inkluzivními třídami, 

s běžnými třídami a také pro žáky školy speciální. 

Realizátor: ZŠ na území města Bohumína-nevím, která je nejvhodnější 

Spolupráce: Školy z území MAS 

 

 

Název aktivity: VE ŠKONÍM ROCE 2017/2018 V NOVÉM 

Charakteristika 

aktivity: 

V každé školní družině proběhne doplňování zásobníků materiálu (textil, 

filc,recyklovaný materiál, keram. hlína,raznice,tavné tyčinky a pistole, lepidla atd.) ke 

kreativnímu celoročnímu tvoření. Probíha rozšiřování a doplňování hracích koutků o 

nové prvky (nábytek, hračky atd.).Zároveň dochází k zakoupení nových stavebnic a 

doplnění zásobníku stolních společenských her. Rovněž provedou vychovatelky 

doplnění a obnovu sportovních potřeb a barevných kříd krekreslení na chodníku. Také 

dochází k revitalizaci sociálního zázemí v jednotlivých družinách. 

Realizátor: Ředitelé škol,zřizovatel 

Spolupráce: Vychovatelé ŠD,sdružení rodičů, sponzoři a dobrovolní dárci 

 

 

Název aktivity: VÝSTAVBA NOVÉHO STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU V RYCHVALDĚ 

Charakteristika 

aktivity: 

 

Investice, výstavba nových kapacit, revitalizace pozemku po likvidaci kotelny a 

výtopny v roce 2016. Po asanaci výstavba nového SVČ, kapacity současného jsou 

nedostačující. 

Realizátor: Město Rychvald 

Spolupráce: KÚ MSK, poskytovatel dotace z fondů EU, sponzoři 

 

 

Název aktivity: DĚTSKÝ ATELIÉR / DÍLNA / GALERIE  

Charakteristika 

aktivity: 

Vytvoření prostoru  pro společné aktivity dětí a dospělých s volným vstupem v rámci dané 

otevírací doby. Prostor, který by umožňoval to, aby se děti i dospělí od sebe navzájem učili a 

kde je hranice mezi dětmi a dospělými „rozvolněná“. Součástí by mohly být i venkovní 

prostory, pro výtvarné aktivity většího rozsahu (součástí by mohla být např. i zeď pro 

sprejování, aj.) Část prostoru by byla vyhrazena „dětské“ galerii, kde by mohly být 

prezentovány tématické výstavy (např. knižní ilustrace), kde by mohla být prezentována díla, 

která vznikla během místních výtvarných aktivit, ale také díla žáků místních mateřských, 

základních a středních škol, ZUŠ a účastníků volnočasových kroužků. Přidružena by mohla být 

také tématická knihovnička – zaměřena např. na výtvarnou tvorbu a vzdělávání, ale také 

tematická – dle jednotlivých výstav či aktuálních aktivit.  Vytvoření prostoru, kde by se 

hodnoty jednak tvořily, jednak zprostředkovávali návštěvníkům všech generací a kde se 

výtvarná kultura, ale i kultura obecně může stát opět součástí běžného rodinného života.   

Realizátor: MěÚ 

Spolupráce: Knihovna K3, ZUŠ, DDM, aj. 

 

 

Název aktivity: SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ ODBORU ŠKOLSTVÍ A ZÁSTUPCI VŠECH 

PRACOVNÍCH SKUPIN NA ÚROVNI ORP 

Charakteristika 

aktivity: 

Uskutečnění min. 2 setkání zástupců pracovních skupin MAP a zástupců odboru 

školství obcí v rámci ORP. Zjištění potřeb a možností k realizaci cíle 1.1 včetně 

finanční náročnosti. 

Realizátor: MěÚ Bohumín – odbor školství 

Spolupráce: Odbory školství ORP a zástupců pracovních skupin MAP 
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Název aktivity: ANALÝZA NÁKLADŮ A ZDROJŮ 

Charakteristika 

aktivity: 

Odborná analýza stávající infrastruktury pro vzdělávání a volnočasové aktivity 

s ohledem na stanovení priorit pro postupnou modernizaci a revitalizaci jednotlivých 

zařízení (škol, institucí apod.) 

Kvalifikovaný odhad pro stanovení celkového investičního rozpočtu pro rekonstrukci, 

revitalizaci a modernizaci. 

 

Analýza zdrojů – jaké výzvy pro investiční projekty jsou relevantní, ať již v oblasti 

evropských projektů, dotačních výzev jednotlivých ministerstev, případně nadací a 

nadačních fondů. 

 

Vstup do konkrétní výzvy na základě zpracované analýzy. 

Realizátor: Město Bohumín 

Spolupráce: Školy, vzdělávací instituce, volnočasové organizace, NZDM  

 

 

Název aktivity: VYBUDOVÁNÍ RELAXAČNÍCH ZÓN PRO PŘESTÁVKY A ODPOČINEK 

Charakteristika 

aktivity: 

Vzhledem k dosažení efektivní výuky a soustředěnosti dětí lze využít určený prostor 

v interiéru, kde si žáci o přestávkách odpočinou a načerpají síly na další výuku. Tento 

prostor bude vybudován z běžně dostupných materiálů a děti se budou podílet na 

tvrobě, vzhledu a architektuře těchto prostor. Hlavní stavební materiál mohou být 

použity europalety, vyřazené knihy a jiné – viz příloha. V místnosti lze umístit i tabuli 

na kreslení, popř. řešení různých školních aktivit. 

Realizátor: Žáci, učitelé dané školy 

Spolupráce: Ostatní školy 
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Cíl 1.2 
PODNĚTNÉ A MOTIVUJÍCÍ PROSTŘEDÍ VE VZDĚLÁVÁNÍ SE 

ZAMĚŘENÍM NA ROZVOJ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ, 

(PRE)GRAMOTNOSTÍ A UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE 

Popis cíle Kvalitní a tvůrčí zázemí pro děti a žáky, vznik a modernizace odborných učeben a míst 

setkávání dětí a žáků s ohledem na zvýšení úrovně matematické, čtenářské a jazykové 

(pre)gramotnosti, podporu polytechnického vzdělání, podnikavosti, kreativity a 

digitálních dovedností. Pořízení odpovídajícího vybavení a pomůcek s cílem více 

přitáhnout pozornost  dětí a žáků, a tím rozvíjet jejich potenciál a dovednosti pro život a 

uplatnění na trhu práce. Podnětným prostředím podpořit také rozmanitost a kvalitu 

zájmových a neformálních aktivit dětí a žáků. Vytvoření motivujícího prostředí pro 

pedagogy a vzdělávání pedagogických pracovníků v inovativních přístupech a 

metodách výuky a pro zlepšení systému kariérového poradenství na základních školách. 

Podpora průběžného vzdělávání a rozvoje digitálních kompetencí pedagogů. 

 

 

NÁVRH AKTIVIT PRO CÍL 1.2 DO AKČNÍHO PLÁNU NA OBDOBÍ 2017-2018 

 

Název aktivity: DEN „TOTO UMÍM JÁ“ 

Charakteristika 

aktivity: 

Možnost pro „talenty“ žáky zš, sš a gymn z Boh, DL, Rych, aby ve speciálně 

postaveném programu mohli ukázat, co umí. Sestaveno z tance, hudby, kresby, 

dovedností, prezentací zájmů, atp. Vytvoření zázemí pro show – podium, zvuk, světla. 

 

Realizátor: K3 Bohmín 

Spolupráce: ZŠ, SŠ, gym – Bohumín, DL, Rych a ostatní, městské úřady 

 

 

Název aktivity: CO SE MŮŽU NAUČIT 

Charakteristika 

aktivity: 

Seriál workshopů – grafika, kresba, korálkování, výroba z papíru, modelování, zdobení 

perníčků, nepečené „vaření“, kvízy, sudoku… každý den jeden – možnost účastnit se 

dětí tak, aby se každý den naučili něco nového či něco nového si vyzkoušeli. Ideální 

jako ucelený prázdninový program – srpen 2018, každý den může knihovna nabízet 

speciální aktivitu. Učí lektoři, děti, odborníci, prostě ti, co něco umí a umí to předat dál. 

 

Realizátor: K3 Bohumín 

Spolupráce: ZŠ, SŠ, gym, DDM, družiny – Bohumín, DL, Rych a ostatní, městské úřady 

 

 

Název aktivity: „VYŠŠÍ ÚROVEŇ DIGITÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ“ 

Charakteristika 

aktivity: 

Semináře pro pedagogy volného času - seznámení se s digitálními dovednostmi, které 

odpovídají poslednímu technologickému vývoji, naučit se s nimi pracovat a používat je 

(praktické využití). 

 

Realizátor: DDM Bohumín, Rychvald, Dolní Lutyně 

Spolupráce: město Bohumín + Rychvald + Dolní Lutyně 

 

 
Název aktivity: BOHUMÍN A VĚDA 

Charakteristika 

aktivity: 

Pravidelní návštěvy dětí a žáků ve „Světě techniky“ v Ostravě. Naučné přednášky a 

workshopy s různými tématy doplňují školní vzdělávací programy v oblasti 

přírodovědných a technických disciplín.  

 

Realizátor: ZŠ a MŠ Bohumín, Rychvald, Dolní Lutyně 

Spolupráce: město Bohumín + Rychvald + Dolní Lutyně 
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Název aktivity: NOVÉ DÍLNY A UČEBNY 

Charakteristika 

aktivity: 

Dílny pro různé kroužky s vybavením pro kluky (tvůrčí práce se dřevem, papírové a 

plastové modely, počítače...) 

Dílny pro holky (šperky, tvoření s papírem, keramika....) 

Učebny s novým vybavením (počítače, tabule...) 

Chemické a fyzické učebny 

Realizátor:  Město, školy 

Spolupráce: Organizace pracující s dětmi a mládeží, DDM, knihovny, neziskovky 

 

 

Název aktivity: POVOLÁNÍ, KTERÉ MÁM RÁD 

Charakteristika 

aktivity: 

Vybudování odborné technické učebny-prostoru, který by žákům umožnil seznámit se 

se základy technických povolání, obdoba tzv. předmětu „dílny“, který se vyučoval na 

základních školách. 

Vybudování odborné učebny, tzv. podnikatelského inkubátoru, kde by si žáci mohli 

vyzkoušet podnikání nanečisto, vytvořit pro sebe podnikatelský projekt včetně 

administrativy s tím spojené.  

Realizátor: DDM v dotčených obcích MAS pro školy ve svém obvodu 

Spolupráce: Tzv. konzultační dny – tj. návštěvy v partnerských DDM spojené s workshopy na 

předem zvolené téma 

 

 

Název aktivity: TEN UMÍ TO A TEN ZAS TOHLE 

Charakteristika 

aktivity: 

Žáci se účastní tvořivého odpoledne v hernách školních družin. Na toto odpoledne lze 

přizvat rodiče, sourozence nebo prarodiče. Ve skupinách nebo dvojicích postaví ze 

stavebnic (Lego,Vicha,Seva,Cheva atd) dle vlastní fantazie malé dílko, které bude žák 

prezentovat.Tvoření bude omezeno limitem cca 45 minut.Stavitele můžeme rozdělit po 

dnech dle oddělení(omezený počet stavebnic a prostor).Odměnou pro žáky budou nové 

stavebnice a diplom o účasti. 

Realizátor: Vychovatelé ŠD Bohumín, D. lutyně,Rychvaldu 

Spolupráce: Ředitelé škol, MěÚ odbor školství,Sdružení rodičů 

 

 

Název aktivity: VYTVOŘENÍ KVALITNÍHO VZDĚLÁVACÍHO KURSU PRO EXTERNÍ 

PRACOVNÍKY DDM A SVČ SE ZAMĚŘENÍM NA PEDAGOGIKU A 

PSYCHOLOGII 

Charakteristika 

aktivity: 

Vzdělávací aktivita pro externisty bez pedagogického vzdělání. 

Realizátor: Jednotlivé obec, města, odbory školství 

Spolupráce: KÚ MSK, vzdělávací instituce, OU, nadace, spolky 

 

 

Název aktivity: KURZ ZÁKLADŮ POČÍTAČOVÉ GRAFIKY 

Charakteristika 

aktivity: 

Umožnění dětem, mládeži ale i širší veřejnosti úvod a základní vzdělání v počítačové 

grafice (Adobe photoshop, illustrator, aj.). Zřízení nebo modernizace již existující 

počítačové učebny (pořízení adekvátního softwaru, zařízení – grafický tablet, aj.) 

Výstupem výstava prací frekventantů, vydání publikace s díly, webová prezentace. 

Realizátor:  

Spolupráce: ZŠ, ZUŠ 
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Název aktivity: SETKÁNÍ ŘEDITELŮ ŠKOL V RÁMCI ORP SE ZÁSTUPCEM ODBORU 

ŠKOLSTVÍ 

Charakteristika 

aktivity: 

Zjistit a vybrat společnou aktivitu pro školy v rámci ORP – pořízení pomůcek pro 

výuku. 

Realizátor: MěÚ Bohumín – odbor školství 

Spolupráce: Ředitelé škol v rámci ORP a odbor školství 

 

 

Název aktivity: ODPOČINKOVÁ ZÓNA S INTERAKTIVNÍ TABULÍ 

Charakteristika 

aktivity: 

Pořídit do odpočinkové zóny vybavení – interaktivní tabuli. Lze pořídit i reproduktory, 

kde si děti mohou napojit mobilní telefon a pustit si hudbu. Na interaktivní tabuli bude 

přístup k logickým hrám, hlavolamům – jak individuálním, skupinovým, tak týmovým. 

Místnost bude možno využít pro přestávky, tak pro výuku.  

 

Realizátor: Škola 

Spolupráce:  
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Priorita 2 

SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A PREVENCE  

 

Cíl 2.1 ÚSPĚŠNÉ ZVLÁDNUTÍ INKLUZE 

Popis cíle Vytvoření podmínek pro zvládnutí společného vzdělávání - „Škola pro všechny“. 

Zajištění vyšších nároků na práci s heterogenní skupinou a dětmi a žáky se SVP. Podpora 

pro navýšení úvazků asistentů pedagoga a zlepšení dostupnosti odborných služeb  

(speciální pedagog, psycholog, logoped). Vyhledávání a rozvoj talentů, individualizace 

přístupu k žákům a podpora žáků ohrožených školním neúspěchem. Realizace aktivit ke 

sdílení dobré praxe a vzdělávání pedagogů v oblasti inkluze (přednášky, mentoring, 

stáže). 

 

Návrh aktivit pro cíl 2.1 do akčního plánu na období 2017-2018 

 

Název aktivity: VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ – PRÁCE S ŽÁKY A STUDENTY PODLE 

TEMPERAMENTU 

Charakteristika 

aktivity: 

Melancholik se jen obtížně bude hlásit a nepůjde mu práce ve skupinách. Flegmatik 

nebude tak výkonný, ale bude držet dobrou náladu. Cholerika bude skupina brzdit, bude 

chtít zdolávat výzvy. Sangvinik v každém úkolu hledá zábavu. Jak to spojit do 

vyučování? Jak si děti hrají? Jak se utváří jejich temperament a kdy se stává reverzním? 

Realizátor: K3 Bohumín, lektoři 

Spolupráce: Učitelé MŠ, ZŠ, SŠ, rodiče – dle zájmu / Boh, DL, Rych 

 

 

Název aktivity: PRÁCE S ŽÁKY A STUDENTY PODLE DYNAMIKY STUDIJNÍ SKUPINY + 

ALTERNATIVNÍ METODY VÝUKY 

Charakteristika 

aktivity: 

Workshop, panelová diskuse, konference. Tomas-Killman test, Bellbinův test, netradiční 

role, práce s neformálním vůdcem mezi studenty, na které aktivity jsou dobří premianti a 

na které odpadlíci? Možností, nápady, vzájemná inspirace interaktivními výukovými 

metodami. 

Realizátor: Moderátor, lektoři 

Spolupráce: Učitelé MŠ, ZŠ, SŠ, rodiče – dle zájmu / Boh, DL, Rych 

 
Název aktivity: ZNALOSTI PEDAGOGA VOLNÉHO ČASU V OBLASTI INKLUZE 

Charakteristika 

aktivity: 

Přednášky pro pedagogy volného času – jak poskytovat podpůrná opatření v oblasti 

zájmového vzdělávání, metody a formy práce s jednotlivými dětmi, řešení praktických 

problémů s jejich začleňováním do zájmové skupiny. 

 

Realizátor: DDM Bohumín, Rychvald, Dolní Lutyně 

Spolupráce: město Bohumín + Rychvald + Dolní Lutyně 

 

 

Název aktivity: SPECIÁLNÍ PRACOVNÍCI DO ŠKOL 

Charakteristika 

aktivity: 

Školení pracovníci pro děti s hendikepem, psychologové, pracovníci k dětem, které 

potřebují více pozornosti... 

Realizátor: Školy, město 

Spolupráce: Školy, DDM, knihovny, neziskovky 

 



8 

Název aktivity: INKLUZE JE POZNÁNÍ 

Charakteristika 

aktivity: 

Dle mého soudu základ pro inkluzi je dostatečný pomocný personál učitele, tedy 

asistenti pedagoga. Pokud by bylo možno čerpat peníze na jejich mzdy, pak bych těžiště 

tohoto bodu viděla v PEČLIVÉM výběru asistentů pedagoga, čímž mám na mysli 

alespoň středoškolsky studované osoby v pedagogických disciplinách. Pak je odborně 

doškolit, tedy podpořit jejich odborná studia z tohoto programu a pak vhodně nastavit 

jejich finanční ohodnocení. Pak vzájemně propojit prostřednictvím náslechů a stáží. 

Realizátor: Nevím 

Spolupráce: Subjekty z působnosti MAS 

 

 

Název aktivity: OLYMPIÁDA SE ZVÍŘÁTKY 

Charakteristika 

aktivity: 

Žáci školních družin v 5-7 členných družstvech plní zadané úkoly na jednotlivých 

stanovištích (např. opice – žebřiny, určitá výška kyblík s dílky puzzle,podložka,měří se 

čas: z kyblíku jeden dílek puzzle na podložku,až budou všechny, poskládat obrázek 

zvířátka. Sečíst časy všech členů družstva).Účast 1.-4. třídy.Společně strávené sportovní 

odpoledne bohumínských družin s vyhodnocením a odměnami. 

 

Realizátor: ZŠ Masarykova ŠD – každoročně střídání družin v Bohumíně, Lutyni a Rychvaldě 

Spolupráce: Ředitelé škol,MěÚ odbor školství 

 

 

Název aktivity: VZDĚLÁNÍ PEDAGOGŮ 

Charakteristika 

aktivity: 

Vytvoření pásma vzdělávacího programu pro pedagogy škol 

Realizátor: Odbor školství  

Spolupráce: Ředitelé škol, učitelé a realizátor vzdělávacího programu 

 

 

Název aktivity: KURZY, PŘEDNÁŠKY, VZDĚLÁVÁNÍ 

Charakteristika 

aktivity: 

Analýza vzdělávacích potřeb, mapování existujících kurzů, přednášek, workshopů, 

kvalitních lektorů. Analýza nákladů pro účast na vzdělávacích aktivitách. 

Stanovení priorit pro realizaci vzdělávacích aktivit (počet osob, klíčová témata) 

Společné vzdělávání různých aktérů (pedagogů, soc.pracovníků, pracovníků 

poskytujících volnočasové aktivity apod.)  riziko uznatelnosti aktivit realizovaných 

prostřednictvím MŠMT u sociálních služeb! (je potřeba s tímto počítat a v rámci 

projektu nastavit pravidla tak, aby bylo uznatelné pro všechny účastníky) 

Realizátor:  

Spolupráce: Školy, vzdělávací instituce, volnočasové organizace, NZDM 

 

 

Název aktivity: POŘÁDÁNÍ PRAVIDELNÝCH SETKÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ  

Charakteristika 

aktivity: 

Setkání budou zaměřená na výměnu zkušeností. Může zde být i ukázka vzorové hodiny 

v inkluzivní třídě za účasti samotných dětí. 

Realizátor:  

Spolupráce: Dané školy 
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Cíl 2.2 PREVENCE NEJEN PATOLOGICKÝCH JEVŮ 

Popis cíle Vytvoření podmínek pro rozvoj preventivních programů v oblasti zdravého klimatu dětí, 

žáků i pedagogů. Posílení finanční gramotnosti, zdravého životního stylu a 

environmentální výchovy dětí a žáků. Preventivní programy pro zvládnutí syndromu 

vyhoření pracovníků ve školství. Podpora školních a mimoškolních aktivit jako prevence 

neúspěšného žáka a práce s talenty. 

 

Návrh aktivit pro cíl 2.2 do akčního plánu na období 2017-2018 

 

Název aktivity: NEJSEM BAMBULE V KUCHYNI 

Charakteristika 

aktivity: 

Workhosp – příprava zdravého jídla, nápady, inspirace… + pak společné stolování, 

diskuse, nápady, soutěže zdravé / nezdravé jídlo… a proč? Interaktivity k celkovému 

zdravému životnímu stylu, základy celostní medicíny. 

Realizátor: lektoři 

Spolupráce: ZŠ, SŠ, rodiče – dle zájmu / Boh, DL, Rych 

 

 

Název aktivity: MANIPULACE S INFORMACEMI, ZNEUŽÍVÁNÍ MÉDIÍ, VČ. INTERNETU  

A SÍTÍ 

Charakteristika 

aktivity: 

Interaktivní přednáška: Test intuice, model 2 stejných jablek, manipulace s nimi, projevy 

nesnášenlivosti k jednomu z nich = trvalé poškození – oslí můstek na šikanu v kolektivu, 

zničení jedince informacemi z médií. Práce s novinami - rozdělení zpráv – seriózní, 

bulvár – proč, komu prospěšné, atp. Složení zpráv dle obrácené pyramidy, vymyšlená 

událost, děti píší zprávy a prezentují je, pak rozkrytí falešné události a polemika, proč 

jsou nepravdivé zprávy na fb, netu, atp… ala pozor, jakou informaci dostáváš, ptej se, 

proč ji dostáváš a jaký z toho má druhá strana prospěch. + Manipulace s informacemi, 
manipulace výřezem fotek, manipulace výběrem vhodné citace. Zkušenosti z novinářské praxe. 

Realizátor: lektoři 

Spolupráce: ZŠ, SŠ, rodiče – dle zájmu / Boh, DL, Rych 

 

 

Název aktivity: DNY VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT 

Charakteristika 

aktivity: 

Prezentace, nabídka a možnost vyzkoušet si náplně jednotlivých kroužků, které jsou 

v nabídce ve městě a okolí ( 2 až 3 dny). Děti, žáci i rodiče jsou seznámeni s nabídkou 

volnočasových aktivit ve městě a okolí. 

Realizátor: DDM Bohumín, Rychvald, Dolní Lutyně + spolky 

Spolupráce: město Bohumín + Rychvald + Dolní Lutyně 

 

 

Název aktivity: KROUŽEK BOHUMÍNSKÝCH VĚDÁTORŮ 

Charakteristika 

aktivity: 

Kroužek nabitý experimenty – žáci hravou a zábavnou formou za pomocí 

experimentálních pokusů se seznámí s taji přírodovědných oborů (biologie, fyzika, 

chemie) 

Realizátor: DDM Bohumín 

Spolupráce: město Bohumín 

 

 

Název aktivity: POBYTY, VÝLETY, EXKURZE 

Charakteristika: Ukázat dětem nenarušenou a neznečištěnou přírodu, teambuildingy učitelů 

Realizátor: školy, město 

Spolupráce: knihovny, neziskovky  
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Název aktivity: MOTIVAČNÍ POLE 

Charakteristika 

aktivity: 

Vybudování a upevňování měkkých dovedností dětí, žáků i pedagogů. Vybudovat tři na 

sebe navazující prostory tak, aby byly zaměřeny na tři oblasti :  

1. Nálada jako odraz podnětů – venkovní (lze využít i z jiných aktivit) i vnitřní 

aktivity ( technické z bodu 1. 2 + odborné PC, zde bych též navázala a propojila 

na aktivity z jiných bodů) 

2. Prostředí – vybudovat prostor pro zjištění a formování potřeb, prostor pro řízené 

hry, finanční gramotnost, zdravý životní styl i environmentální výchovu.   

3. Osobnost – pozvat vzory, významné bohumínské rodáky, aby pohovořili o svém 

oboru a cestě k úspěchu 

Realizátor: Nevím v této chvíli 

Spolupráce: ZŠ v území MAS 

 

 

Název aktivity: ZELENÁ STEZKA  

Charakteristika 

aktivity: 

Ve škol. družinách proběhnou předkola a společné sportovní odpoledne v Parku P. 

Bezruče v Bohumíně. Účastní se 5-ti členná  smíšená družstva 1. – 4. Tříd.Na 

jednotlivých stanovištích budou plnit úkoly environmentální a dopravní výchovy, 

zdravovědy,topografie atd.. Proběhne vyhodnocení  s diplomy a věcnými cenami. 

Realizátor: ŠD Bohumín, D. Lutyně,Rychvald – štafetová realizace 

Spolupráce: Ředitelé škol,sdružení rodičů,městská policie,odbor školství,DDM 

 

 

Název aktivity: Systém kursů pro pedagogy DDM a SVČ – boj proti syndromu vyhoření 

Charakteristika 

aktivity: 

Vzdělávací aktivity spojené s ozdravným a rekreačním pobytem krátkodobého 

charakteru, víkendové pobyty zaměřené na teoretické poznatky doplněné praktickým 

výcvikem. 

Realizátor: Odbory školství měst a obcí 

Spolupráce: KÚ MSK, vzdělávací instituce 

 

 

Název aktivity: SETKÁNÍ S ODBORNÝM PRACOVNÍKEM 

Charakteristika 

aktivity: 

Setkání učitelů škol společně s odborným pracovníkem (tř. psycholog…) a sestavit 

aktivity vhodné pro splnění cíle 

Realizátor: Ředitelé škol 

Spolupráce: Učitelé a odborný pracovník 

 

 

Název aktivity: ETICKÉ A PREVENTIVNÍ PROGRAMY PRO MLADOU GENERACI 

Charakteristika 

aktivity: 

Zmapování klíčových témat pro realizaci etických a  preventivních programů pro mladou 

generaci – možná spolupráce s http://www.najdilektora.cz/  

Osobní doporučení lektora Romana Povaly (Život v závislosti) 

Realizátor:  

Spolupráce: Školy, vzdělávací instituce, volnočasové organizace, NZDM 

 

 

Název aktivity: UKÁZKOVÉ HODINY VYŠKOLENÝM LEKTOREM PŘÍMO VE ŠKOLE 

Charakteristika 

aktivity: 

Podpora pro pedagogické pracovníky – ukázkovou hodinou vyškoleným lektorem přímo 

ve škole nebo formou seminářů. 

Realizátor:  

Spolupráce: Dané školy 

 

http://www.najdilektora.cz/
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Priorita 3 

SDÍLENÍ, KOMUNIKACE, REGIONÁLNÍ IDENTITA 

 

Cíl 3.1 POSÍLENÍ SPOLUPRÁCE MEZI AKTÉRY VE VZDĚLÁVÁNÍ 

Popis cíle Vytvoření sítí škol a společných aktivit „Spolupracujeme – nejsme konkurenti“. Posílení 

výměny zkušeností (best practice) a spolupráce mezi MŠ-ZŠ-SŠ-VŠ-ŠPZ-NNO a mezi 

formálním a neformálním vzděláváním. Posilování kolegiálních forem podpory mezi 

učiteli (stáže, tandemová výuka) uvnitř školy i mezi školami, pravidelné scházení 

předmětových skupin pedagogů. Větší zapojení rodičů do života školy. Spolupráce 

s firmami a technickými centry, která povede k motivaci ke vzdělávání 

v polytechnických a odborných předmětech. 

 
Návrh aktivit pro cíl 3.1 do akčního plánu na období 2017-2018 

 

Název aktivity: ROTUJÍCÍ DĚTI 

Charakteristika 

aktivity: 

Tzv. výměnný školní den – děti v den D nastoupí na jinou školu, kde pro ně připraví 

škola program. Možno také žáci jako lektoři, trenéři a učitelé pro „takto zúčastněné 

hosty“. Výměna zkušeností, stavba programů, příprava aktivit, soutěží, zkušenosti 

s organizováním, atp.  

Realizátor: ZŠ/ Boh, DL, Rych 

Spolupráce: ZŠ/ Boh, DL, Rych, městské a obecní úřady 

 
 

Název aktivity: VOLNOČASOVÝ KULATÝ STŮL 

Charakteristika 

aktivity: 

Koordinované setkání, 2x ročně, hlavních zástupců organizací pořádající akce pro děti a 

mládež. Konzultace vzájemných zkušeností s pořádáním akcí, spolupráce a partnerství na 

pořádání významných celoměstských akcí, koordinace termínů a náplní nabízených 

služeb daných organizací. 

Realizátor: DDM, DK, spolky Bohumín, Rychvald, Dolní Lutyně 

Spolupráce: město Bohumín + Rychvald + Dolní Lutyně 

 

 

Název aktivity: ŠACHIÁDA V BOHUMÍNĚ 

Charakteristika 

aktivity: 

Turnaj dětí a žáků bohumínských MŠ a ZŠ, 1x ročně. Klání by bylo oživeno turnajem 

rodičů soutěžících dětí – zapojení rodičů do volnočasové aktivity svého dítěte. 

Realizátor: DDM Bohumín 

Spolupráce: město Bohumín, ZŠ a MŠ   

 

 

Název aktivity: SPOLEČNÉ AKTIVITY 

Charakteristika 

aktivity: 

Sportovní dny, obympiády mezi školami, vzdělávací programy 

Realizátor: školy 

Spolupráce: Město, neziskové organizace... 
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Název aktivity: I PAVOUK MÁ SVÉ SÍTĚ 

Charakteristika 

aktivity: 

Vytvoření tzv. pavoučí sítě, kde každý uzel bude jeden určitý subjekt. Každý uzel bude 

mít za úkol vymyslet a připravit aktivitu pro ostatní uzly ( učitel je osobnost a sám se 

rozhodne ). Uzly  mohou být ještě rozděleny např. dle předmětových komisí. Oslovit i 

rodiče a zkusila bych sestavit i rodičovský uzel, který by řešil potřeby rodičů při domácí 

přípravě na vyučování. 

Síť by vedl „hlavní pavouk“, který by koordinoval a garantoval činnost sítě. Z finančních 

prostředků bych podpořila výdaje na materiál, na ostatní potřebné výdaje a zejména na 

vedoucího“pavouka“. 

Realizátor: Nevím 

Spolupráce: Subjekty z území MAS 

 
 

Název aktivity: PRAVIDELNÉ SETKÁNÍ VYCHOVATELŮ ŠD – 2X ROČNĚ 

Charakteristika 

aktivity: 

Pravidelné setkání vychovatelů umožní výměnu informací o chodu družin jejich 

organizaci a akcích.Vychovatlky si předají informace o přínosných DVPP,o stážích a 

přednáškách. Bude možno přizvat zástupce MŠ,ZŠ,DDM nebo MěÚ či jiných složek. 

Informace lze zasílat elektronickou podobou zúčastněným. 

Realizátor: ŠD střídání míst Bohumín,Lutyň,Ryhcvald 

Spolupráce: Ředitelé škol 

 
 

Název aktivity: SPOLEČNÁ ÚČAST NA WORKSHOPU STORYTELLINGU – ÚVOD DO 

STORYTELLINGU 

Charakteristika 

aktivity: 

Účast na workshopu storytellingu, možnost spolupráce, sdílení, rozvoje komunikačních 

schopností a využití nových přístupů v komunikaci s žáky, v motivačních částech 

programů, osobní růst. Možnost navázání nových kontaktů a spolupráce. 

(http://story-telling.cz/workshopy.html) 

Realizátor: Knihovna K3 

Spolupráce: všichni 

 
 

Název aktivity: SCHŮZE RODIČŮ A PEDAGOGŮ ŠKOL 

Charakteristika 

aktivity: 

Pololetní setkání rodičů školy v rámci Mš a Zš společně s předáním zkušeností zapojení 

prvňáčků do Zš, chování žáků na zš, prevence šikany atd…. žádost o spolupráci s rodiči 

Realizátor: Školy 

Spolupráce: Školy a rodiče  

 
 

Název aktivity: ZÁŽITKOVÁ, PRAKTICKÁ DÍLNA PRO RODIČE A ŽÁKY KONČÍCÍ ZŠ 

Charakteristika 

aktivity: 

Dílna ve spolupráci se střední školou nebo odborným učilištěm spojená s poradenstvím 

další volby povolání. 

Realizátor: Daná odborná škola 

Spolupráce: Ostatní školy 

 

 

 

 



13 

Cíl 3.2 POZITIVNÍ SOCIÁLNÍ A OBČANSKÉ DOVEDNOSTI PRO ŽIVOT 

Popis cíle Rozvoj znalostí, dovedností a postojů dětí a žáků, které jsou potřebné zejména pro osobní 

naplnění, společenské začlenění a aktivní občanství. Posílení vazeb mezi samotnými 

dětmi a žáky. Podpora volnočasových aktivit, zotavovacích pobytů, táborů a výletů 

dostupných pro všechny děti a žáky. Rozvoj společenské odpovědnosti a umění žít v 

multikulturním prostředí. 

 

Návrh aktivit pro cíl 3.2 do akčního plánu na období 2017-2018 

 

Název aktivity: PRÁZDNINY PLNÉ VÝLETŮ 2018 – 20 VÝLETŮ PO VYTIPOVANÝCH 

LOKALITÁCH MSK 

Charakteristika 

aktivity: 

Výlety pro děti – autobusy i pěšky, poznávání okolí, ale i MSK, a historie hrou, 

hádankami, olympiády, pověsti, atp. Každý den jeden výlet, jeden příběh a aktivity 

podporující příběh… např. Landek a hornictví, olympiáda plná uhlí, poznávačky, nebo 

život na zámku ala Hradec nad Moravicí – exkurze, historie, úkoly v zámeckém parku, 

pochod, atp… Dobré spojit s obsahem ŠVP, vytvořit zábavný, ale také pedagogicky 

podnětný program. 

Realizátor: DDM, ZŠ/ Boh, DL, Rych, městské a obecní úřady 

Spolupráce: ZŠ/ Boh, DL, Rych, městské a obecní úřady 

 

 

Název aktivity: INOVACE PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ 

Charakteristika 

aktivity: 

Konání táborů, které nejsou zaměřeny jen jedním směrem př. sport. Oživení 

příměstských táborů: 

- přednášky o vědě, zdravém životním stylu, ekologii atd. 

- návštěvy organizací – poznej jednotlivá povolání 

- návštěva příměstského táboru v Rychvaldu nebo Dolní Lutyni, společné aktivity – 

navázání přátelství 

Realizátor: DDM Bohumín, Rychvald, Dolní Lutyně 

Spolupráce: město Bohumín + Rychvald + Dolní Lutyně 

 

 

Název aktivity: Uvedeno 2x: 

 

PRÁZDNINOVÝ KOLOTOČ A AKTIVITY BĚHEM PRÁZDNIN I BĚHEM 

ŠKOLNÍHO ROKU 

Charakteristika 

aktivity: 

Program pro děti ve volném čase, kroužky, celodenní aktivity (dopravní hřistě a soutěže, 

zdravotní dny, Den dětí a další). Každý den nabízí program jiná organizace. Střídají se 

města Bohumín, Dolní Lutyně, Rychvald. 

Realizátor: město 

Spolupráce: Skauti, neziskové orgranizace, knihovny, K3 Bohumín 

 

 

Název aktivity: SOCIÁLNÍ TRENAŽER 

Charakteristika 

aktivity: 

Vybudovat tréninkový prostor pro posílení sociálního myšlení a sociálních vazeb ( lze 

vyžít z bodu 2.2). Formou speciálních her vést k sociálnímu myšlení. Ukázat škodlivost 

společensky nebezpečných jevů a vysvětli, co je společensky žádoucí chování. Aktivity 

mimo město organizovat až poté, jako nadstavbovou část aktivity. 

Realizátor: Nevím 

Spolupráce: Spolupráce všech subjektů na území města MAS 
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Název aktivity: JEN SI DĚTI VŠIMNĚTE 

Charakteristika 

aktivity: 

Prezentace výrobků žáků šk. Družin na veřejnosti. Žáci využijí různých materiálů a 

technik k výrobě svého dílka na dané téma (babí léto, Paní zima čaruje, Barevná 

příroda,Daleká budoucnost). Nejprve proběhne výstavka v kmenové škole, kde proběhne 

anketa o 15 -20 top výrobku. Tyto dílka budou reprezentovat sružina na výstavě všech 

družin ve veřejných prostorách např. K3,Pod zeleným dubem atd. 

Realizátor: ŠD Bohumín, D.Lutyně,Rychvald 

Spolupráce: ředitelé škol,odbor školství,K3 

 
 

Název aktivity: VÍME O SOBĚ 

Charakteristika 

aktivity: 

Vytvoření informačního kanálu, kterým bude veřejnost pravidelně a dlouhodobě 

informována o všech volnočasových aktivitách dostupných v regionu Bohumínsko. 

Vytvoření časopisu, bulletinu, zpravodaje. 

Realizátor: Odbor školství Města Bohumín 

Spolupráce: Všechny odbory školství obcí a měst 

 
 

Název aktivity: AKCE PRO DĚTI…. 

Charakteristika 

aktivity: 

Společné setkání s cílem najít chybějící volnočasovou aktivitu pro děti, či posílit 

současné personálně atd…. 

Realizátor: NNO a příspěvkové organizace města 

Spolupráce: NNO, příspěvkové organizace města a školy 

 
 

Název aktivity: KREATIVNĚ ZAMĚŘENÁ SOUTĚŽ SPOJENÁ S REGIONEM 

Charakteristika 

aktivity: 

Např. výtvarná soutěž, fotografická soutěž, soutěž zaměřená na téma města Bohumín 

(Rychvald, Dolní Lutyně), např. s ohledem na významnou historickou událost spjatou 

s městem, každodenním životem v obci, nejhezčím místem v obci, přáním, co by se 

v obci mohlo vylepšit, slavným rodákem apod. 

Obrázky by měly svou vlastní výstavu. Vítězné obrázky by mohly být zakomponovány 

do propagačních předmětů města (pohlednice, samolepky apod.) 

Realizátor: Školy, NNO, město Bohumín, 

Spolupráce:  

 

 

Přidaný projekt na setkání. 

 

Název aktivity: MOBILNÍ DRUŽINA – DODATEČNÝ BABYSITTING 

Charakteristika 

aktivity: 

Podobný projekt funguje v Havířově. Rodiče, kteří jsou déle v práci a nemají možnost si 

vyzvednout dítě ze školy, z družiny, zaplatí určitý poplatek organizaci, která má k 

dispozici auto, se kterým dítě vyzvedává. Dítě odveze do své organizace (prodloužená 

dručina, Slůně, Bobeš aj.), kde se o dítě stará, dokud rodiče dítě nevyzvednout. Rodiče 

hradí příspěvek na dopravu, hlídání dítěte a svačinku. 

Realizátor: město Bohumín, 

Spolupráce: Družiny, Slůně, Bobeš aj. 


