
 

Prohlídka MŠ Ostrov u Macochy Relax zóna v ZŠ 

 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

Z exkurze za vzděláváním do regionu Moravského krasu v rámci 
projektu Místní akční plán pro ORP Litovel 

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

MAS Moravská cesta, z.s. od února 2016 realizuje projekt Místní akční plán (MAP) v území 

obvodu s rozšířenou působností (ORP) Litovel. V rámci tohoto projektu jsme, mimo jiné 

aktivity, uspořádali již druhou exkurzi za vzděláváním. Tentokrát jsme navštívli spolu s řediteli, 

pedagogy škol a zástupci jejich zřizovatelů region Moravského krasu a to v termínu 

15. a 16.6.2017. S organizací exkurze nám pomohli naši kolegové z MAS Moravský kras. 

Zároveň byli po celou dobu exkurze našimi průvodci.  Touto cestou jim ještě jednou děkujeme.  

 

Program exkurze byl sestaven na dva dny. 

Snažili jsme se účastníkům naší exkurze 

nabídnout pestrou škálu forem vzdělávání a 

tentokrát jsme se také zaměřili na neformální 

vzdělávací zařízení. Naší první zastávkou byla 

ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy. Po příjezdu se nás 

ujal milý pan ředitel, který nám představil 

školu a její aktivity. Následně nás provedl 

prostory základní i mateřské školy, ukázal nám 

školní hřiště a zahradu, kde děti ve spolupráci 

s rodiči vybudovaly jezírko a zahrádky pro 

pěstování rostlin. Pan ředitel se nám věnoval 

téměř celé dopoledne a vstřícně odpovídal na 

naše záludné dotazy. Musíme říct, že 

prohlídka těchto prostor byla velmi inpirativní 

a přínosná. V neposlední řadě musíme také 

pochválit spolupráci školy s rodiči žáků.  Po 

prohlídce školy následoval přejezd do obce 

Křtiny, kde nás  v zámecké restauraci čekal 

výborný oběd.   Ve volné chvíli jsme nakoukli 

do krásného kostela , který je dominantou 

obce a pokračovali k dalšímu zastavení naší 

cesty a to  do lesní mateřské školy Šemíček a 

dětské jezdecké školy Řícmanice.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlídka ZŠ Ostrov u Macochy Návštěva prvního stupně 



 

Prohlídka dětské jezdecké školy 

klubu 

Prohlídka lesní MŠ 

Prohlídka dětské jezdecké školy 

klubu 

 
 

 

Lesní MŠ Šemíček a dětské jezdecká škola Řícmanice se nachází v malebné přírodě 

Moravského krasu. Po příjezdu se nás ujala budoucí paní ředitelka lesní MŠ, která nás provedla 

areálem jezdecké školy i zázemím lesní MŠ. Zázemí lesní MŠ tvořila oplocenka s lesíkem, 

hracími prvky, dřevným domečkem a vybavenou jurtou. V rámci prohlídky jsme dostávali 

odpovědi na naše dotazy a měli jsme také možnost vidět děti, které právě vstaly po poledním 

spánku. Následně nám paní instruktorka z dětské jezdecké školy Řícmanice předvedla, jak učí 

komunikovat koně, na kterých následně učí jezdit děti, pomocí řeči těla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalším zastavením naší výpravy bylo středisko ekologické výchovy Kaprálův mlýn.  Ihned po 

příjezdu nás uchvátila stavba mlýna s několika ekotechnologiemi a krásnou okolní přírodou. 

Prostory mlýna nás prováděl ředitel zařízení, 

který nám také představil velmi zajímavou 

historii budovy a osudem rodiny jejích 

vlastníků. Ekodům slouží jako centrum 

ekologických a přírodovědným programů 

pro školy, ale také jako skautská základna 

pro Junák a další organizace dětí a mládeže. 

Po prohlídce Kaprálova mlýna jsme se vydali 

na hotel. Ubytováni jsme byli v Penzionu 

Sladovna v Černé Hoře. Zde jsme také večeřeli a 

po večeři zde probíhalo večerní pracovní sezení. 

Druhý den jsme po snídani navštívili další 

základní školu, a to ZŠ Sloup. Na škole nás přivítal 

pan ředitel, který nám v úvodu školu představil. 

Následně byla naše skupina rozdělena na dvě 

družstva a absolvovali jsme prohlídku školy. 

V rámci prohlídky jsem navštívili několik 

vyučovacích hodin prvního i druhého stupně, 

keramickou dílnu, učebnu polytechnické výchovy, jídelnu, školní tělocvičnu, posilovnu, bazén 

a prohlédli jsme si také školní hřistě se speciálním povrchem sloužící pro většinu venkovních 

sportů.  Po prohlíce školy následoval oběd z pícky v Senetářově a vyrazili jsme domů! 

Přednáška ředitele Kaprálova mlýna 

Kaprálův mlýn 



 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Za realizátory projektu MAP pro ORP Litovel děkuji všem účastníkům a doufám, že exkurze 

za vzděláváním do Moravského krasu pro Vás byla inspirativní! 
 

Mgr. Barbora Koutná 

Projektová manažerka MAP 

Knihovna ZŠ Sloup Učebna polytechnické výchovy ZŠ Sloup 

Čtenářský koutek ZŠ Sloup Prohlídka ZŠ Sloup 

Společné foto účastníků exkurze 


