
 

 

Harmonogram a zkrácený 
průvodce exkurze 

v rámci projektu MAP pro ORP Litovel 
Termín konání: 6. – 7. 10. 2016 

 

Čtvrtek 6. 10. 2016 

Naše společná cesta začíná nástupem do autobusu, který nás dopraví na místo. Autobus vyjíždí 

z Litovle aut. nádraží v 7:45, dále zastavuje v 7:55 v Nákle (na hlavní cestě), zastaví také v Příkazech 

(na hlavní cestě) a v 8:10 nastoupí zbytek výpravy na zastávce u Globusu Olomouc. Cestou prosím 

popřemýšlejte o „večerním programu“ v rámci kterého se pobavíme o dosavadní realizaci projektu a 

o dalším jeho vývoji. Bude nás zajímat zejména váš pohled a návrhy na témata společného 

vzdělávání, společné projekty, spolupráce s neformálním a zájmovým vzděláváním nebo neinvestiční 

potřeby vašich škol. V 9:45 přijíždíme do obce Kašava.  

 
10:00 – 12:30 – Prohlídka ZŠ Kašava + nové hřiště v přírodním stylu + oběd ve školní jídelně  

Naše první zastávka bude na ZŠ Kašava. Čeká nás zde prohlídka prostor školy a její venkovní části. 

Poté bude zajištěn oběd ve školní jídelně. ZŠ Kašava je úplná devítiletá základní škola. Součástí školní 

budovy je mateřská škola, družina, jídelna a tělocvična. Školu navštěvuje celkem 147 žáků (kapacita 

školní budovy je 178 žáků). Ve třídách je malý počet žáků (od 11 do 23), ročníky ale nejsou spojeny. 

Zřizovatelem Základní školy a Mateřské školy Kašava je Obec Kašava. Školní vzdělávací program 

„Škola pro všechny“ ve své činnosti usiluje o výchovu, komplexní vzdělávání a přípravu žáků pro další 

studium a profesní uplatnění. Škola má 

všeobecné zaměření, upřednostňuje celkový 

rozvoj žákovy osobnosti ve všech oblastech. 

Vyučující k žákům přistupují individuálně, 

používají přirozené metody vyučování 

založené na tvořivé aktivizaci žáků v učení. 

Vyučující při vzdělávání využívají informační a 

komunikační technologie, jako jsou např. 

interaktivní tabule, dataprojektory, počítače, 

iPady. Škola zajišťuje individuální péče jak o 

žáky s poruchami učení, tak o žáky nadané. 

Ve škole se nachází 11 učeben. Čtyři učebny 

jsou vybaveny interaktivními tabulemi, v pěti učebnách se nachází dataprojektor. Počítačová učebna 

je vybavena 25 moderními počítači. Škola disponuje novou moderní učebnou fyziky a chemie 

vybudovanou v roce 2015. K dispozici je žákům také školní knihovna, dílny a školní zahrada. Nově 

zrekonstruované chodby nabízí žákům možnost odpočinout si v pohodlných sedačkách či aktivně se 

odreagovat při hře stolního fotbálku a ping-pongu.  Školní aula slouží ke společnému setkávání při  



 

 

 

různých příležitostech nebo k pořádání kulturních akcí. Velká tělocvična je pak s hlavní budovou 

propojena podzemním krčkem, součástí jsou i 4 šatny se sociálním zařízením. 

 

 

Následuje přejezd na HotelAktivity park Všemina 

Tříhvězdičkový Hotel Všemina leží v malebném údolí s jezerem, v krásném horském prostředí 

Hostýnských a Vizovických vrchů, cca 6 km od Slušovic, 15km od krajského města Zlína a 12km ze 

směru Vsetín.  Areál Všemina poskytuje čisté ovzduší, přírodu na dosah ruky a klidné prostředí v 

malebné krajině Valašska. Hosté mohou využít také Wi-Fi připojení, ve společných prostorách 

recepce a restaurace.  

 

 

19:00 – Večeře  

Jídlo na večeři Vám bude přiděleno dle seznamu, který byl vytvořen před odjezdem na exkurzi na 

základě vašeho výběr.  

 

20:00 – Společný večerní program  

Po večeři společně zasedneme ke stolu a pobavíme se o dosavadní realizaci projektu a o dalším jeho 

vývoji. Bude nás zajímat zejména váš pohled a návrhy na témata společného vzdělávání, společné 

projekty, spolupráce s neformálním a zájmovým vzděláváním nebo neinvestiční potřeby vašich škol.  

Pátek 7. 10. 2016 

Druhý den exkurze bude probíhat následovně.  

10:00 – 12:00 – Prohlídka ZŠ Neubuz + komunitní škola Neubuz 

Po odjezdu z hotelu navštívíme ZŠ Neubuz. Základní škola Neubuz je malotřídní škola se dvěma 

třídami. Celkový počet dětí na škole ve šk. roce 2016/2017 je 27. Počet dětí ve ŠD je 27. Škola vyučuje  

podle programu ŠVP ZV :"Od hraní přes bádání k 

vědění". Zřizovatelem ZŠ Neubuz je obec Neubuz. 

V základní škole jsou do programu postupně 

zařazovány prvky z Daltonského plánu. Po 

vypracování projektu Zdravá škola a zdravý životní 

styl, byla škola zařazena do mezinárodní sítě zdravých 

škol a 15. prosince 1999 získala Certifikát o přijetí do 

sítě škol pracujících podle programu Zdravá škola. V  

roce 2004/2005 byla provedena inovace školního 

programu podpory zdraví a tím škola získala 

Certifikát Zdravá škola na další čtyři roky. V roce 2002 

získala škola v Neubuzi titul Ekoškola roku 2002. Škola se zapojila do celorepublikové ekologické  

Zdroj: http://www.vsemina.cz/ 

Zdroj: http://skola.kasava.cz/ 



 

 

 

soutěže a svůj projekt obhajovala 22. 6. 2002 v Praze. V této činnosti pokračuje v každém roce. 

Ekologické dny či Dny zdraví jsou součástí celoročního projektu. V roce 2003/2004 se škola umístila 

mezi nejlepšími deseti školami. A od roku 2004/2005, kdy získala ocenění a první místo v prevenci 

sociálně patologických jevů ve Zlínském kraji se vždy v každém roce umístila mezi prvním až třetím 

místě.  Již několik roků je ve škole vyučovací týden zahajován komunitním kruhem, ve kterém se 

všichni včetně učitelů dělí o své pocity a zážitky z víkendu. Další dny se začíná písničkou, malou 

rozcvičkou nebo tvořivou činností dětí. Také 2krát týdně využívá výuky s daltonskými prvky. Žáci se 

pak usadí ke stolečkům a pracují samostatně, vybírají si úkoly ze tří předmětů a postupně je plní. 

Nebo pracují s učitelem či podle pokynů na nástěnkách, čerpají z knih z knihovny a také ve svých 

pracovních sešitech. Každý musí brát svou práci zodpovědně. Kladně je ohodnocen každý, kdo plní, 

nevyrušuje a má snahu pracovat. Škola je velmi dobře vybavena didaktickými pomůckami. V každé 

třídě má 6 počítačů, velké plazmové televize, DVD přehrávače, projektor. Pro žáky není žádný 

problém najít si informace na internetu, používáme internet i při výuce a škola vede kroužek 

informatiky. Škola má také mnoho kroužků. Prostory školy využívá ke své činnosti komunitní škola 

Sova, která nabízí všem občanům širokou škálu aktivit bez rozdílu věku. 

 

od 13:00 – Oběd v restauraci Café Retro Vizovice 

Po prohlídce ZŠ Neubuz nás čeká oběd v restauraci Cefé Retro Vizovice. Jídlo na oběd Vám bude 

přiděleno dle seznamu, který byl vytvořen před odjezdem na exkurzi na základě vašeho výběr. 

 

Následuje odjezd domů 

 

 

 
 

Zdroj: http://www.zsneubuz.cz/ 

Zdroj: http://www.retrovizovice.cz/ 


