
Dvoudenní exkurze do MAP Hlučínsko 

Program dne 30.9.2021 

ZŠ a MŠ Ludgeřovice 30. 9. v čase od 9 - 11 hodin (+ s obědem) 
Odkaz na webové stránky:  http://www.zsludgerovice.cz/ 

 
 větší hodinová dotace pro matematiku, uplatňování principů Hejného matematiky 

 rodilý mluvčí vede pravidelné hodiny AJ a také se účastní jazykových pobytů pro 3. a 6. 
ročníky; důraz na praktické komunikační dovednosti ve výuce AJ 

 úspěchy v soutěžích anglického jazyka; snaha vést výuku cizího jazyka v menších skupinách, 
aby docházelo k zapojení všech žáků 

 fungující školní rádio, fungující školní parlament 
 vydávání školního newsletteru pro větší informovanost rodičů 
 škola disponuje výbornou materiální a softwarovou podporou a využívá ICT techniku  - iPady, 

roboty, Lego roboty aj. -  napříč školou a ročníky (od 1. třídy) 
 pořádání inspirativních workshopů pro učitele z celého MS kraje, vystupování na celostátních 

konferencích se zaměřením na využívání ICT ve výuce, sdílení dobré praxe, nápadů a námětů 
 spolupráce s VŠB a nabídka specifických kroužků žákům; pro podporu výuky matematiky 

škola využívá EduLarpové hry i hodiny vedené lektory z VŠB, využívání programu GeoGebra 
(taktéž spolupráce s VŠB) 

 fungující klub nadaných žáků ve spolupráci s Mensou ČR 
 škola se stala přípravným centrem Cambridge Exams a žákům nabízí Cambridge zkoušky 
 projekty školy zaměřené na jazykové vzdělávání a jobshadowing v cizině – Erasmus+, 

eTwinning 
 ve škole je vybudovaný čtenářský koutek 
 30. září proběhne v odpoledních hodinách slavnostní otevření nástavby školy včetně 

řemeslných dílen a nafukovací haly 
 ředitel ZŠ a MŠ Ludgeřovice, p. Karel Moric, je členem Stálé konference ředitelů škol - projekt 

SYPO, zabývá se rovněž lektorskou činností 

 

ZŠ Hlučín-Rovniny    30.9.2021 cca 13:00 – 14:00 

Odkaz na webové stránky:  https://www.zsrovniny.cz/cs/ 

Návštěva ZŠ Hlučín-Rovniny, největší školy na Hlučínsku, pan ředitel se musí účastnit 5 denního 

školení, je však příp. možné zaměřit se např. na oblast ČG – hosty by provedla zkušená pedagožka a 

lektorka (lektoruje po celé ČR), p. Jarmila Polomská, která by mohla pohovořit mj. o projektu 

Učíme se příběhem, do něhož je škola zapojena.  

Obecně: 

- škola je velmi pokroková, má největší zkušenosti s inkluzivním vzděláváním (ze všech škol na 

Hlučínsku), asistenty pedagoga na škole využívají od roku 2004 

- škola dětem nabízí individualizovaný a diferencovaný přístup ke vzdělávání  

- 15 let vyučují Hejného matematiku 

- základem práce na ZŠ Rovniny jsou badatelské metody a pedagogický konstruktivismus -
nepředkládají žákům hotová řešení, ale nechávají je objevovat; chyba je součástí učení 

- pestrý tým pedagogů, který se pravidelně a cíleně vzdělává 
o sdílení praxe na facilitovaných setkáních v rámci školy 

http://www.zsludgerovice.cz/


o mentoring, kolegiální podpora… 
o (spolu)práce sdílejících týmů, společné učení – mentorské a strategické týmy 
o pedagogové jsou proškoleni v typologii osobnosti – Struktogram 

- rodilý mluvčí na škole 
- rozšířené školní poradenské pracoviště 
- škola je zapojena v řadě projektů 
- spolupráce s výzkumným centrem „REGIO – výzkumné a rozvojové centrum, z. ú.“, které 

vyvinulo aplikaci pro identifikaci nadání, tuto aplikaci škola pilotovala 
- strategické plánování 
- téměř 40 % žáků není spádových - rodiče si školu cíleně vybírají, protože ví, co nabízí a jak zde 

pracují 
 

Muzeum Hlučínska  30.9.2021 15:30 – 16:30 
Odkaz na webové stránky:  https://www.muzeum-hlucinska.cz/ - prezentace výstupů a aktivit se 
zaměřením na školy a školky (příklady projektů) 
 

Ubytování a večeře 17:00  
19:00 – 22:00 tvorba akčního plánu 2022 
 

 
Program dne 1.10.2021 

MŠ Kravaře 

Návštěva školky:  1. 10. ideálně mezi 9 – 10 hodinou  
Odkaz na webové stránky: http://mskravare.cz/ 

 

 6 – třídní mateřská škola, druhá největší na Hlučínsku 

 škola je specifická rozdělením tříd do pracovních koutů 

o chtějí-li účastníci exkurze vidět práci v koutcích, pak je vhodné exkurzi směřovat mezi 

9 - 10 hodinu. 

 snaha o konstruktivistické pojetí výuky; důraz na polytechnickou výchovu 

 MŠ disponuje přírodní zahradou 

 ve dvou třídách pracují děti v dílnách (využívají rovněž pracovní ponky)  

o  vyrábějí jednoduché výrobky ze dřeva, korku, papírového kartonu… učí se zacházet s 

opravdovým nářadím 

 v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků se MŠ v letech 2017 – 2020 zapojila do 

projektu Cesta (kolegiální podpora, interní mentoring, lektorská činnost) 

o školka má 2 interní mentorky, provádí kolegiální podporu 

 
ZŠ a MŠ Bolatice 
 
Návštěva školy:   1. 10. zřejmě od 10:30 
Odkaz na webové stránky:  http://www.zsbolatice.cz/ 
 

 druhá největší škola na Hlučínsku 

https://www.muzeum-hlucinska.cz/
http://mskravare.cz/
http://www.zsbolatice.cz/


 (jen na okraj: dle slov lektorů programů primární prevence realizovaných v rámci projektu 
MAP II se jedná o školu, kterou lektoři (subjektivně) označují za „nejlépe působící po všech 
stránkách“ (vybaveností, prostředím, vztahy, atmosférou/klimatem) 

 jednou z nejsilnějších stránek školy je dle slov p. ředitele velice úzká spolupráce mateřské a 
základní školy (včetně realizace adaptačního kurzu pro předškoláky MŠ) 

 široká a pestrá nabídka různorodé zájmové činnosti pro žáky 
 škola klade důraz na finanční gramotnost  

o výuka finanční gramotnosti napříč předměty 
 škola se zaměřuje na funkční gramotnost  

o jeden z dlouhodobých cílů školy 
 velmi dobrá aktivní spolupráce se zahraničními školami (8 zemí)  

o velký zájem zahraničních škol o spolupráci na projektech 
o škole se daří úspěšně zapojovat do projektů, které jsou zaměřeny na výměnné 

pobyty žáků a úspěšně je realizovat 
o v hodinách cizích jazyků využívány rovněž telekonference -  diskuze se žáky ze 

zahraničních škol 
 výborně fungující žákovský parlament 
 nadstandardní vybavení MŠ i ZŠ, jak vnitřních tak venkovních prostor (eko hřiště, sportovní 

areál, vybavení IT technikou, pěkně vybavené školní dílny aj... ) 
 úspěšnost žáků při příjímacím řízení na střední školy a úspěšnost v následném vzdělávání 
 skvělá spolupráce se zřizovatelem (není všude samozřejmost), s rodiči dětí a žáků 
 tým speciálních pedagogů, spolupráce s externím školním psychologem 
 v dlouhodobém horizontu se škola zaměřuje na funkční gramotnost, diferenciaci 

a individualizaci výuky 
 škola nově začíná nabízet Cambridge zkoušky 

 
 

Oběd po cestě domů. 
 


