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Tento projekt se skládá ze tří klíčových aktivit:
Podpora demokratické kultury a podpora participace dětí a dospělých – do tohoto projektu se zapojily tři školy
z území ORP Žamberk a Králíky.
Metodická podpora škol v oblasti přípravy a realizace komunitních projektů – tato aktivita se týkala jen ZŠ a MŠ
Červená Voda.
Kurz kritického myšlení – aktivita se týkala jen ZŠ a MŠ Červená Voda.
Tento projekt si kladl 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.
V rámci tohoto projektu byly také školy metodicky podpořeny v oblasti přípravy a realizace komunitních projektů.
A podpořeni byli také pedagogičtí pracovníci a další pracovníci ve vzdělávání.
V rámci 1. klíčové aktivity se dětský (žákovský) parlament za dobu realizace projektu zúčastnil vícedenního
výcviku zaměřeného na rozvoj komunikace, poznání a spolupráce ve skupině, současně mu byla poskytnuta i
podpora ze strany organizace CEDU (Centrum pro demokratické učení). Dále bylo realizováno Školní fórum – aktivita,
která byla zaměřena na rozvoj spolurozhodovacích dovedností u dětí a rozvoj jejich občanských a komunikačních
kompetencí. Žáci měli možnost vyjádřit se k dění nejen ve škole, ale i v obci.
V rámci 2. klíčové aktivity se projekt zaměřil na komunitní aktivity a snažil se je propojit s žáky. Věnovali se např.
úpravěkomunitní zeleně, nebo na organizaci festivalu Putování za písničkou na Křížovou horu.Do aktivity se zapojili
další mimoškolní aktéři působící v místní komunitě.
3. klíčová aktivita byla edukace učitelů a pedagogických pracovníků ZŠ a MŠ Červená Voda v podobě dvoudenního
kurzu kritického myšlení.
Výstupem projektu nejsou akce samotné, ale akce jsou nástrojem ke zkvalitnění komunitní práce.

O projektu:



„Mile mě překvapilo, jak komunitně život v obci Červená Voda funguje, jak je bohatý a rozmanitý, a co všechno 
svým občanům nabízí. Z tohoto důvodu byla spolupráce s nimi velmi příjemná a pozitivní, do všeho se pouští s 
velkou dávkou energie a nadšením. Výstupem projektu je případová studie, která může sloužit jako metodická 
pomoc i ostatním obcím, které chtějí fungovat podobným způsobem.“
Veronika Šimková, MAS ORLICKO, z.s.

Hodnocení projektu:

„Domnívám se, že aktivity v rámci projektu přispěly k možnosti participace žáků, učitelů i veřejnosti na životě 
nejen ve škole, ale i v celé obci. Aktivizovaly dění a povědomí o společném soužití. Rozhodně přispěly ke 
zkvalitnění života v obci. Nejcennější je přirozenost a otevřenost. V případě, že bychom v podobných aktivitách 
nepokračovali, vedlo by to k apatii a pasivitě. Dokáži si představit ještě větší zapojení zaměstnanců, rodičů i žáků.“
Luděk Bílý, ZŠ a MŠ Červená Voda

„Adaptační pobyty byly pozitivně přijímány jak žáky, tak vedením školy a koordinátorem, proto v nich 
pokračujeme. Po dva roky jsme se zúčastnili adaptačních pobytů současně s dalšími žákovskými parlamenty. To 
byla určitě výborná aktivita pro vznik spolupráce, sdílení projektů a aktivit. Parlamenťáci pozitivně hodnotili 
možnost prezentovat před ostatními parlamenty projekty v rámci Konference parlamentů. Na lepším fungování 
našeho parlamentu má určitě vliv spolupráce s CEDU a podpora ze strany vedení školy. Pro žáky se parlament 
stává prestižní záležitostí, a ne nutností. Už jen zapracovat na dotahování projektů…“
Monika Čadová, ZŠ Letohrad, U Dvora 745

Podpora demokratické kultury a podpora participace dětí a dospělých:

Metodická podpora škol v oblasti přípravy a realizace komunitních projektů:

„Práce byla velmi užitečná a naplňující. Osobně si myslím, že jsme na komunitní úrovni vyčerpali všechny 
možnosti spolupráce a více dalších spolků/lidí už se do našich aktivity nezapojí. Do budoucna bych chtěl, 
abychom festival Putování za písničkou přenesli do více nadregionální úrovně a zapojili zajímavé lidi a 
spolky z celého Mikroregionu Orlicko.“
David Švestka, festival Putování za písničkou







Výstupy:

Příklad dobré praxe

Podpora demokratické kultury a podpora 
participace dětí a dospělých:
2 x výcvik dětských parlamentů – formou 
výjezdu (2019), přímo na zapojených školách 
(2020)
Školní fórum 2019 a 2021
Metodická podpora koordinátorů dětských 
parlamentů ze strany tutora a CEDU

Metodická podpora škol v oblasti přípravy a 
realizace komunitních projektů:
3 x úprava zeleně – skleník, sázení zeleně
2 x festival Putování za písničkou na Křížovou 
horu

Kurz kritického myšlení
2denní kurz pro pedagogické pracovníky

Celková hodnota projektu cca 770 000 Kč

Co v rámci projektu vzniklo:

Aktivita žáků na dění v obci
Rozvoj komunikačních dovedností, tvořivosti 
a iniciativy žáků
Možnost podílet se na aktivitách komunitního 
plánování
Zapojení rodičů žákůdo komunitního života v 
obci a do chodu školy
Kooperace učitel-žák-rodič
Větší zájem o region a posílení občanské 
zodpovědnosti
Podpora dětských (žákovských) parlamentů
Příklad dobré praxe pro další školy a obce v 
území
Zkušenosts komunitním plánováním jak ve 
škole, tak i v rámci mimoškolních aktivit
Možnost metodického rozvoje v oblasti 
kritického myšlení.


