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Žáci, kteří se zúčastnili mapování školy v oblasti 
sociokulturní identity, celoškolního projektu a výuky. 

 

 

Název školy: Základní škola Brno, Masarova 11 

Ředitel/-ka školy: Mgr. Ivo Zálešák 

Školní rok, ve kterém mapování, projekt a výuka probíhaly: 2011-2012 

Počet žáků, kteří se zúčastnili mapování, projektu a výuky:  

 

Datum:  

Podpis ředitele a razítko školy: 

 

 

 

 

 

 



  

Jaký byl cíl celoškolního projektu? výroba vánočních přání (1. stupeň) a vánočních 

dárků (2. stupeň) pro seniory v Domově pro seniory Věstonická 

Co všechno měl při přípravě a realizaci celoškolního projektu na starosti ŽP? 
příprava akce, seznámení tříd s plánovanou akcí, motivace třídy, výběr vhodných výrobků 
a přání, zabalení výrobků, předání v Domově pro seniory Věstonická 

Co měl na starosti koordinátor? příprava akce, dohled nad žáky, hlídání termínů, 

nákup materiálu, informování učitelů, kontaktování Domova pro seniory  

Jak celoškolní projekt vypadal (popis jednotlivých fází): 16. 12. 2011 – vánoční 

dílny pro 2. stupeň, výroba vánočních přání (12. – 16. 12. 2011), předání výrobků a přání 
v Domově pro seniory   

Jaké jsou výstupy (výsledky) z celoškolního projektu: vánoční přání a dárky 

Jakým způsobem jste propojili činnost žákovského parlamentu s výukou? 
Vybraní členové žákovského parlamentu vedli hodiny ve třídách, které mají 
své zástupce ve školním parlamentu (3. -9. ročník) na téma Lidé s handicapem 

Kteří učitelé a jakým způsobem byli do spolupráce s ŽP zapojeni? vánoční 
dílny – třídní učitelé dohled nad žáky + výběr vyráběného výrobku; výroba 
přání – třídní učitelé (1. stupeň) dohled nad žáky + výběr vyráběného přání; 
vyučující VkO + třídní učitelé 1. stupně – konzultace hodin na téma Lidé 
s handicapem + dohled 

Doporučení pro další školy, které chtějí realizovat s ŽP celoškolní projekt: 
termíny na sebe těsně navazovaly, bylo nutné vše zvládnout v krátkém časovém úseku 

 

Doporučení pro další školy, které chtějí propojit činnost ŽP s výukou: vybrat 
vhodné kandidáty, kteří zvládnou vedení hodiny 

 



 

 

 

 

 

Za tuto zprávu připojte očíslovaný seznam žáků s hlavičkou nebo razítkem školy (minimálně 100 žáků). 


