
 

 

 

 
 

 

 

Název žadatele:  Základní škola a gymnázium Vítkov, p říspěvková organizace 
Název partner ů: Miasto Kalety - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w  Kaletach 

a Publiczne Gimnazjum im. ks. Pawla Rogowskiego w 
Kaletach 

 

Spolupráce Základní školy, Komenského 754 ve Vítkově (nově Základní škola a gymnázium 
Vítkov) a partnerských škol z Kalet trvá již dlouhou dobu, během které partneři společně 
zrealizovali mnoho projektů s různým zaměřením.   
 
Od roku 2007 se děti a pedagogové již nesetkávají dvakrát ročně, jak tomu bylo do té doby 
zvykem, ale daleko častěji. K častějšímu setkávání přispěla především chuť společně realizovat 
projekty. Projekty byly koncipovány tak, aby se v nich prostřídalo co největší množství dětí, jak 
z české, tak z polské strany.  
 

 
Název projektu:    Spolupráce bez hranic III. 
Schválená dotace z ERDF:  25 405 EUR 
Termín realizace:                   1/2009 - 10/2009 
 
 Projekt tvořilo šest aktivit: Lyžařská školi čka (leden 2009, Loučná nad Desnou) – základní 
výcvik mladších dětí na lyžích i na snowboardu spojený s nácvikem rovnováhy. Večery byly 
vyplněny hraním společenských her a zábavou. Následovala aktivita Lyžařský výcvik  (leden 
2009, Loučná nad Desnou), kdy proběhl klasický lyžařský a snowboardový výcvik pro starší 
žáky. Večerní program tvořily kromě zábavných her také odborné přednášky. Na aktivitě 
s názvem Poznáváme kulturní tradice  se v dubnu 2009 ve Vítkově konala společná 
Akademie, vystoupily polské a české děti se svým programem a potěšily tak nejen sebe, ale i 
žactvo místních škol. Dny plné zábavy se uskutečnily v květnu 2009, kdy proběhla soutěž 
se sportovními disciplínami, pěvecká soutěž Doremi a keramická dílna. V rámci projektu 
se podívali žáci školy také do Polska, kdy součástí aktivity Poznáváme Kotlinu Klodzkou  
(květen 2009) byla návštěva lázeňského města Lądek Zdrój a atraktivity v jeho okolí. Na závěr 
projektu se v Beskydech konalo setkání pedagogických sbor ů. Obsah setkání tvořil 
především odborný program, uskutečnila se i exkurze do pivovaru v Nošovicích a návštěva 
hvězdárny v Ostravě. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Pedagogové při nácviku jízdy - pedalo 
Foto: archiv Správce FM 



 

 

 

 
 

 

 

Název projektu:    Žijeme sportem 
Schválená dotace z ERDF:  24 855 EUR 
Termín realizace:                   1/2010 - 10/2010 
 
Aktivity Bavíme se na sn ěhu a Užijme si na sn ěhu (leden 2010, Loučná nad Desnou) byly 
pobyty na horách zaměřené na netradiční výuku na lyžích, snowboardu a na výuku bruslení. 
Dvoudenní aktivita s názvem Olympiáda  se konala v červnu 2010 ve Vítkově. Jednalo se o 
soutěže v tradičních a netradičních disciplínách. Netradiční olympijské disciplíny měly 
společného jmenovatele, a to brambory. Mezi tyto patřila kupříkladu štafeta družstev s 
bramborou v pánvi, skoky v pytlích, škrábání brambor či sběr mandelinek bramborových. Druhý 
den byl věnován výletu do aquaparku v Kravařích a návštěvě tamějšího zámeckého parku. 
Další aktivitou projektu byl Vodácký kurz  (září 2010, Opava), jehož cílem bylo seznámení dětí 
se základy vodácké techniky na raftu i kánoích a s bezpečností při vodních sportech. Jeden den 
kurzu byl věnován sjezdu řeky Moravice (z Podhradí do Branky u Opavy). Po dojezdu byli 
všichni pasováni za vodáky. Třídenní aktivita česko – polský kolob ěh (září 2010, Švamlův 
mlýn) byla zaměřena na cykloturistiku. V rámci výletů objevovali účastníci aktivity krásy přírody 
okolí Vítkova. Součástí aktivity byla soutěž, v rámci které česko-polské dvojice překonávaly 
různé překážky, zdolávaly nástrahy a plnily různé úkoly na stanovištích.  
 
 
Název projektu:   Přírodu si musíme chránit  
Schválená dotace z ERDF:  20 474 EUR 
Termín realizace:                   4/2011 - 10/2011 
 
Tento projekt byl zaměřen na environmentální výchovu a skládal se z pěti aktivit. Všechny 
aktivity byly určeny pro děti, dle zaměření a náročnosti byly rozděleny podle věku.  
 
Čtyřdenní aktivita Putování po p řírodních 
památkách Beskyd  proběhla v květnu 2011 
v okolí obce Čeladná. Při poznávání okolí 
vepisovaly děti do připravených ekologických 
pracovních listů spoustu zajímavostí, záhad 
o navštívených místech a nových informací 
o rostlinách a zvířatech. Na závěr aktivity byly 
nejvšímavější děti oceněny. Další aktivitou projektu 
bylo Kouzlení v p řírodě, které se uskutečnilo 
v okolí Krnova rovněž v květnu 2011.  Aktivita byla 
zaměřena na sběr odpadu a jeho separování. Děti 
se při ekologických hrách seznámili s okolím 
města a při vycházkách vyplňovaly ekologické 
pracovní listy, které byly v závěru vyhodnoceny. 
Lesní čarování se konalo také v okolí města Krnov. Aktivity se účastnilo jiné osazenstvo a i pro 
něj byly připraveny aktivity s ekologickou tematikou, tentokrát se zaměřením na ekosystémy 
složek přírody a přírodních společenstev. I v průběhu této aktivity vyplňovaly děti ekologické 
pracovní listy, navíc vytvořily vlastní postery s poznatky o poznaných přírodních společenstvích.  
Třídenní Výlet do divo činy  se uskutečnil v okolí Dvora Králové nad Labem na jaře 2011. Při 
aktivitě poznaly děti okolí města a také pískovcové Adršpašsko – Teplické skály a Bludné skály 
z pískovce na polské straně. V rámci aktivity se děti podívaly do ZOO ve Dvoře Králové nad 
Labem a shlédly volně pohybující se zvířata v Safari. Na přelomu září a října 2011 se v okolí 

 

 

Děti při předávání diplomů 
Foto: archiv Správce FM 



 

 

 

 
 

 

 

Velkých Karlovic konala aktivita Komunikujeme o p řírodě i v cizích jazycích . V průběhu aktivity 
vypracovali žáci trojjazyčný slovník s tematikou přírody, jako inspirace jim sloužily výlety po okolí, 
při kterých poznali místní přírodu a atraktivity regionu.  
 
 
Název projektu:    Poznáváme hory z české a polské strany 
Schválená dotace z ERDF:  16 458 EUR 
Termín realizace:                   4/2012 - 10/2012 

 
Tento projekt byl realizován ve dvou čtyřdenních 
aktivitách zaměřených na poznání horských 
oblastí v česko – polském příhraničí.  
 
 První z aktivit, Poznáváme Jeseníky z české 
strany , se konala v červnu 2012. V průběhu 
pobytu děti navštívily Rešovské vodopády, 
Rejvíz, okolí Zlatých Hor, Jeskyně Na Pomezí, 
Lázně Jeseník a absolvovaly pěší túru Praděd – 
Švýcarna – Červenohorské sedlo. 
 
Poznáváme Krkonoše z polské strany  byla v 
pořadí druhá aktivita, která se uskutečnila na 
polské straně v září 2012. Aktivita sestávala z 
návštěv mnoha regionálních atraktivit, v 

neposlední řadě se uskutečnila pěší túra na nejvyšší horu České republiky, Sněžku, a to z 
polské strany.  
 
Z průběhu aktivit tohoto projektu vzešel video záznam a rovněž byl vytvořen česko – polský 
sportovně-turistický slovníček.  
 
 
 
     

 
 

 

 
Děti při aktivitě Poznáváme Jeseníky z české strany 

Foto: srchiv Správce FM 


