
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cesta k otevřené škole 

ZŠ a MŠ Červená Voda 

V rámci projektu Místní akční plán vzdělávání pro 

území ve správním obvodu obcí s rozšířenou 

působností Žamberk a Králíky II 

registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008610 

Co jsme zrealizovali za školní rok 2019/2020 v projektu: 

Tento projekt si klade za cíl vytvořit v Červené Vodě otevřenou školu komunitního typu, která se podílí na 

obecních rozvojových aktivitách a komunitním životě obce a zároveň rozvíjí otevřenou spolupráci v širším území. 

 • Dne 5. 9. 2019 proběhlo otevření 

skleníku na ZŠ Červená Voda. Žáci 

sem společně s pedagogy zasadili 

první plodiny. 

 

• 2. – 4. 10. 2019 se zástupci dětského parlamentu účastnili 

výjezdu do Deštného v Orlických horách. Posilovali tu 

například své kooperativní činnosti a komunikační schopnosti. 

Po návratu do školy nechali zhotovit parlamentní trička a svou 

činnost prezentovali ostatním žákům školy. 

• Datum 22. 10. 2019 byl ve znamení konání akce „1. školní fórum v Červené 

Vodě“. Členové žákovského parlamentu zde definovali, co se jim líbí a nelíbí 

v jejich škole i obci, aktivita rozvíjela jejich občanské a komunikační 

kompetence. Fórum vedl pan Herman z Národní sítě Zdravých měst. Žáci se tak 

učí aktivně podílet na dění v Červené Vodě. 

• K činnosti aktivity se vyjádřili: 

o Ředitel ZŠ a MŠ Červená Voda: „Podpora MAPu při realizaci aktivity byla 

významná. Všechny akce zaměřené na setkávání považuji za nejpřínosnější.“ 

o Tutor: „Pro práci dětských parlamentů byla přínosná konzultace nad jejich 

prací s vedoucími dětských parlamentů.“ 

o Zástupce komunity: „S podporou MAP i dosavadními výsledky jsem 

maximálně spokojen. Pro vytvoření otevřené školy komunitního typu zde 

vidím možnost k zapojení ještě více místních spolků.“ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cesta k otevřené škole 

ZŠ Jablonné nad Orlicí 

V rámci projektu Místní akční plán vzdělávání pro 

území ve správním obvodu obcí s rozšířenou 

působností Žamberk a Králíky II 

registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008610 

Co jsme zrealizovali za školní rok 2019/2020 v projektu: 

Tento projekt si klade za cíl vytvořit otevřenou školu komunitního typu, která se podílí na obecních rozvojových 

aktivitách a komunitním životě obce a zároveň rozvíjí otevřenou spolupráci v širším území. 

 

 

• 2. – 4. 10. 2019 se zástupci dětského parlamentu 

účastnili výjezdu do Deštného v Orlických horách. Učili se 

tu spolupracovat ve skupině, rozvíjet komunikační 

schopnosti, poznání a mnoho dalších dovedností. Na 

tomto výjezdu se podílela organizace CEDU. 

• Dne 22. 10. 2019 se konala v Červené Vodě 

akce „1. školní fórum v Červené Vodě“. 

Tuto akci navštívili i členové školního 

parlamentu ze ZŠ Jablonné nad Orlicí. 

o Pedagogové ze ZŠ Jablonné nad Orlicí hodnotí výjezd 

velice pozitivně. Délka trvání byla dostačující, program 

pestrý a žáci si uvědomili význam školního 

parlamentu, kde společně pracují na svých projektech. 

Tento výjezd je naplánován i na říjen 2020. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cesta k otevřené škole 

ZŠ Letohrad, U Dvora 745 

V rámci projektu Místní akční plán vzdělávání pro 

území ve správním obvodu obcí s rozšířenou 

působností Žamberk a Králíky II 

registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008610 

Co jsme zrealizovali za školní rok 2019/2020 v projektu: 

Tento projekt si klade za cíl vytvořit otevřenou školu komunitního typu, která se podílí na obecních rozvojových 

aktivitách a komunitním životě obce a zároveň rozvíjí otevřenou spolupráci v širším území. 

 

 

• 2. – 4. 10. 2019 se zástupci dětského parlamentu 

účastnili výjezdu do Deštného v Orlických horách. Učili se 

tu spolupracovat ve skupině, rozvíjet komunikační 

schopnosti, poznání a mnoho dalších dovedností. Na 

tomto výjezdu se podílela organizace CEDU. 

• V rámci situace během domácí výuky v souvislosti 

s opatřeními proti COVID realizovali členové 

parlamentu školní průzkum: ačkoliv se 

vzděláváním doma nemají žáci velké problémy, 

drtivá většina by přivítala návrat do školy. 

o Pedagogové ze ZŠ U Dvora v Letohradě hodnotí výjezd velice 

pozitivně a chválí si podporu od MAS ORLICKO. Délka trvání 

byla dostačující, program pestrý. Před pravidelně konanými 

jednáními parlamentu zavedli jeho zástupci ještě krátké 

informační schůzky pro zlepšení parlamentní činnosti.  


