
 

 
 

 

EXKURZE ZA 
VZDĚLÁVÁNÍM 

V rámci projektu Místní akční plán pro ORP Litovel 

(registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000288) 

[Exkurze za vzděláváním do 

regionu Moravského krasu] 
 

[Cílem výjezdní exkurze je navštívit vybraná školská zařízení a instituce neformálního 

vzdělávání v regionu Moravského krasu a představit tak v praxi vedoucím pracovníkům škol a 

pedagogickým pracovníkům z území ORP Litovel jejich vzdělávací metody a prostory tak, aby 

výsledkem byla vzájemná výměna zkušeností a dobré praxe. Dalším cílem exkurze je vzájemné 

setkání vedoucích pracovníků škol a pedagogických pracovníků v rámci projektu. Součástí 

exkurze bude také společný večerní pracovní program, na kterém se bude řešit další realizace 

projektu.] 

 

[Termín: 15–16.6.2017]    

[Místo konání: region Moravský kras] 

 

[Oběd 15.6.2017 – Zámecká restaurace, Zámek Křtiny] 

[Ubytování a večeře 15.6.2017 – Pivovarský penzion Černá Hora; 

www.hotelsladovna.cz] 

[Oběd 16.6.2017 – Muzeum a pícka v Senetářove] 



 

 

 

 

KTERÁ MÍSTA 
NAVŠTÍVÍME? 

Základní škola a Mateřská škola Ostrov u Macochy 

[Webová stránka: www.zsostrovum.cz] 

Součástí školy je školní družina, školní jídelna, mateřská škola Ostrov a mateřská škola 

Krasová. Zřizovatelem je Městys Ostrov u Macochy. ZŠ každoročně navštěvuje cca 100 žáků 

(1. i 2. stupeň). Hlavním posláním školy je vzdělávat v souvislostech a s porozuměním, vytvořit 

pozitivní vztah k učení a k celoživotnímu vzdělávání. Pedagogové se zde snaží respektovat 

osobní maximum a individuální potřeby žáků. Je zde kladen důraz na partnerský vztah mezi 

žáky a učiteli a mezi učiteli a rodiči, který je založen na vzájemném respektu. Škola vede žáky 

ke zdravému životnímu stylu, je zde kladen velký důraz na sportovní soutěže a správnou 

životosprávu. Žákům je nabízena pestrá škála zájmových kroužků, včetně možnosti využití 

pobočky ZUŠ. Škola je velmi aktivní v rámci vzdělávacích aktivit zaměřených na ekologii, sport, 

jazyk a IT. Dále je také 

zapojena do několik 

projektů. Školní družina 

nabízí dětem možnost 

kreativního využití volného 

času. Jeden den v týdnu 

mají pak děti možnost 

vybrat si svůj program podle 

svého zájmu.  MŠ Ostrov má kapacitu 64 dětí, MŠ Krasová pak 24 dětí. Součástí této školy je 

také ZŠ při dětské léčebně. Cílem práce školy této školy je plnění úkolů základní školy s 

přihlédnutím ke zdravotnímu stavu a léčení dětí. Žáci jsou do vyučování zařazeni na základě 

povolení lékaře. Nemocné děti zůstávají na DL, kam za nimi dochází učitelka na 1 hodinu 

týdně. 

Zdroj: www.zsostrovum.cz; www.zsdl.net  

Více informací na místě! 

http://www.zsostrovum.cz/
http://www.zsdl.net/


 

 

 

 

Lesní školka Šemíček a Dětská jezdecká škola Řícmanice 

[Webová stránka: www.nakonich.cz] 

Lesní školka se nachází 

v přírodním prostředí 

Moravského krasu mezi 

obcemi Bílovice nad Svitavou 

a Řícmanice. Zázemím je 

kompletně vybavený stan 

Jurta vhodný i pro pobyt 

v zimním období, školka je 

součástí areálu jezdecké školy s plně vybavenou klubovnou, kuchyňkou a sociálním zařízením. 

Dětská jezdecká škola Řícmanice se zabývá jezdeckým výcvikem dětí a mládeže. Jezdci mají k 

dispozici 10 spolehlivých školních 

koní různých plemen, 

připravovaných pro práci s dětmi 

a začínajícími jezdci. V jezdecké 

škole působí několik zkušených 

instruktorů, kteří jezdcům 

pomáhají v jejich začátcích. 

Veškerý jezdecký výcvik je pod 

dohledem kvalifikovaného cvičitele s dlouholetými zkušenostmi, cvičitelským průkazem a 

kvalifikací zdravotníka. Vždy se dbá především na profesionalitu a bezpečnost. V rámci areálu 

této školy jsou nabízeny dětem příměstské tábory nebo letní tábory.  

Zdroj: www.ricmanice.cz/clanky/nabidka-lesni-skolky-semicek ; www.nakonich.cz  

Více informací na místě! 

 

Kaprálův mlýn – středisko ekologické výchovy 

[Webová stránka: www.kapraluvmlyn.cz] 

Kaprálův mlýn je ekodům pro vzdělávací akce v Moravském krasu. Připravují se zde 

přírodovědné a ekologické programy pro školy a ekodům slouží také jako skautská základna 

 

http://www.ricmanice.cz/clanky/nabidka-lesni-skolky-semicek
http://www.nakonich.cz/


 

 

 

 

poskytující zázemí nejenom Junáku, ale i dalším organizacím dětí a mládeže. Na Kaprálově 

mlýně se rovněž setkáte s řadou ekotechnologií ve skutečném provozu. Mlýn je areál tvořený 

trojkřídlou budovou, zahradou, několika hektary luk, dvěma tábořišti a zázemím pro 

vzdělávací kurzy v okolí. Ubytovací kapacita budovy mlýna je celkem 61 lůžek. Zázemí pro 

programy v přírodě  tvoří táborový oheň pod hvězdnatým nebem, dvě zastřešené venkovní 

učebny a vybavení pro aktivity, za které se v outdoorových centrech draze platí: pomůcky pro 

slaňování z nedaleké Bajerovy skály, aquazorbing - nafukovací koule ve které je možné běhat 

po vodě na nedalekých přírodních koupalištích (jedná se o naprosto bezpečnou aktivitu 

populární na koupalištích, nikoliv o adrenalinové kutálení v kouli z kopce), jenom Ti 

nejmrštnější se dokáží s baterkou, v přilbě a ochranném oděvu proplazit na dno jeskyně 

Netopýrka a podívat se na podzemní tok Říčky.Samozřejmostí je vybavení pro přírodovědné 

a ekovýchovné programy: dalekohledy, binokulární mikroskopy, knihovna, detektory pro 

poslech netopýrů, zařízení pro pozorování a lovy hmyzu. 

Zdroj: www.kapraluvmlyn.cz  

Více informací na místě! 

Základní škola SLOUP 

[Webová stránka: www.zssloup.net] 

ZŠ Sloup je úplná škola s 1. až 9. postupným ročníkem. Od roku 1982 má statut venkovské 

spádové školy, která poskytuje vzdělávání dětem z okolních obcí kola má kapacitu 600 žáků. 

V budově školy je 16 kmenových tříd a 9 odborných učeben. V pavilonu tělesné výchovy se 

nachází tělocvična s lezeckou stěnou, bazén a posilovna. Kolem školy jsou umístěna 

víceúčelová cvičiště včetně hřiště se speciálním povrchem pro většinu venkovních sportů. 

V pavilonu praktických činností je umístěna pracovna pro účely technické výchovy  

 

 

http://www.kapraluvmlyn.cz/


 

 

 

 

a keramická dílna, dále je ve škole cvičný byt pro výuku oblasti domácnost. Součástí školy jsou 

také 3 pracovny školní družiny 

s kapacitou 116 žáků.  Škola 

nabízí velmi pestrou škálu 

zájmových kroužků. Škola je 

také zapojena do několika 

projektů. Škola má také své 

školní poradenské pracoviště, 

včetně školního psychologa.  

 

Zdroj: www.zssloup.net  

Více informací na místě! 

[Místo pro poznámky]    
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[Kontakt: Bc. Barbora Koutná; barbora.koutna@moravska-cesta.cz] 

http://www.zssloup.net/
mailto:barbora.koutna@moravska-cesta.cz

