
 

 

Exkurze v rámci projektu MAP pro ORP Litovel 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

MAS Moravská cesta, z.s. je realizátorem projektu MAP (místní akční plán) pro ORP Litovel. V rámci 

tohoto projektu jsme se rozhodli uskutečnit exkurzi pro zřizovatele a zástupce škol. Podmínkou pro 

nás bylo navštívit zajímavé základní či mateřské školy, které by pro naše zástupce škol byly 

inspirací.  Při výběru vhodné lokace nám pomohli naši kolegové z MAS Vizovicko a Slušovicko, 

o.p.s. (dále MAS VaS). Na exkurzi jsme vyrazili do Zlínského kraje a to v termínu 6. - 7. 10. 2016. 

První zastávkou byla ZŠ a MŠ Kašava, kde nás již 

čekali zástupci MAS VaS, kteří byli po celou 

dobu našimi průvodci.  Prohlédli jsme si celou 

ZŠ včetně tělocvičny, venkovního hřiště, školní 

jídelny a nakonec jsme zavítali i do MŠ. Po 

prohlídce ZŠ i MŠ jsme byli pozváni do školní 

jídelny na oběd. Oběd byl výtečný! Na školní 

jídelně nás nejvíce zaujalo hodnocení školních 

obědů. Účastníci naší výpravy se hojně 

zapojovali do diskuzí s panem ředitelem, 

panem zástupcem, ale i s žáky devátého 

ročníku, kteří nám dělali spolu s vedením 

průvodce. Pan ředitel se vyslovil, že by v rámci 

projektu MAP na jejich území rád navštívil i 

školy v našem ORP, což nás potěšilo a 

samozřejmě se o tuto spolupráci budeme 

snažit. Po prohlídce školy jsme se spolu 

s vedením a panem starostou vydali na 

prohlídku obce – obecního domu s knihovnou 

pro děti i dospělé a prošli jsme si i kousek 

naučné stezky obce Kašava, která je zde 

vybudována od roku 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Prohlídka ZŠ Kašava Návštěva druháčků 

Návštěva fyzicky Hodnocení obědů 



 

 

Ubytováni jsme byli v ActivityParku Hotel 

Všemina. Po společné večeři následoval společný 

pracovní večer. Pracovní sezení vedla paní Julie 

Zendulková. Zápis z pracovního sezení je 

zveřejněn na webové stránce MAS v záložce MAP 

(http://www.moravska-cesta.cz/zapisy-map-orp-

litovel/). Anežka Kološová (ředitelka CMŠ 

Svatojánek, Litovel) byla požádána o zhodnocení 

prvního kurzu pro pedagogy v rámci projektu 

MAP – PŘÍBĚHY PANA TYDÝTA. Na toto téma se 

vyjádřila také Irena Blektová (ředitelka MŠ Gemerská, Litovel), Zuzana Absolonová (ředitelka ZŠ 

Vítězná, Litovel) nebo Vlasta Potužáková (ředitelka ZŠ a MŠ Červenka). Všichni jmenovaní byli 

s kurzem velmi spokojeni a chtěli by ho opakovat. Účastníci sezení také navrhli několik možných 

témat pro další společné vzdělávání včetně typů na lektory. Co se týče společných investičních 

projektů v území, ty školy podle účastníků sezení nepovažují za potřebné. Odrazuje je zejména 

složitý přejezd žáků, bezpečnost atd. Naopak litovelské školy by podle Evy Hrachovcové (ředitelka 

ZŠ Jungmannova, Litovel) uvítaly společnou atletickou dráhu, například na sokolovně, kterou by 

mohly využívat. Další vhodnou investicí by podle účastníků sezení mohla být modernizace školních 

jídelen. Jako téma společného projektu pro školy byla navržena spolupráce školních jídelen 

s regionálními dodavateli – například týdenní vaření ve školních jídelnách z regionálních potravin. 

Na toto téma se rozpoutala diskuze, kterou z velké části vedla Kateřina Glosová, která je ředitelkou 

ZŠ a MŠ Horka nad Moravou. Její škola je zapojena do projektu SKUTEČNĚ ZDRAVÁ ŠKOLA. P. 

ředitelka ve spolupráci s vedoucí jejich školní jídelny zajišťuje dodávání regionálních produktů, ze 

kterých se pak připravují obědy.  Účastníky sezení tento návrh zaujal, rozhodující by byla ale cena.  

Druhý den jsme navštívili ZŠ Neubuz. ZŠ 

Neubuz je na rozdíl od ZŠ a MŠ Kašava 

malotřídní školou. Prostory školy nás provedla 

paní ředitelka a místní děti si pro nás připravily 

hudebně/pohybové vystoupení. Prostory školy 

sice nebyly velké, byly ale krásně vyzdobené. 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. Prostory školy využívá ke své činnosti také 

komunitní škola Sova, která nabízí všem občanům širokou škálu aktivit bez rozdílu věku. Ve školní 

jídelně bylo nachystáno občerstvení a čekala nás zde paní starostka, která nás poté provedla obcí – 

ukázala nám obecní úřad a knihovnu. Následoval společný oběd a cesta domů.  

Večerní pracovní sezení 

Návštěva ZŠ 

http://www.moravska-cesta.cz/zapisy-map-orp-litovel/
http://www.moravska-cesta.cz/zapisy-map-orp-litovel/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všem zúčastněným ještě jednou děkujeme! 

Doufáme, že pro Vás návštěva škol v tomto regionu byla přínosná a můžete se jejich činností 
inspirovat. 

Za MAS Moravská cesta, z.s. 

Bc. Barbora KOUTNÁ 

Společná fotografie 

Hudební/taneční vystoupení Výzdoba školy 


