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Proměny v naší škole 

Soutěžící NAD ORLICÍ, o.p.s. 

Web: www.nadorlici.cz  

Popis 
projektu: 

"Proměny v naší škole" – dvouměsíční projekt, který jsme vyhlásili v rámci našich projektů MAP Kostelecko a Vysokomýtsko. Projektem Proměny v naší škole jsme chtěli 
motivovat žáky k tomu, aby navrhli svůj vlastní projekt zasahující do některé ze sedmi oblastí společnosti, které J. A. Komenský definoval ve svém díle Obecná porada 
o nápravě věcí lidských: rodina, vzdělanost, vláda, víra, podnikavost, umění a média. Naše role v projektu by měla být pouze podpora žákům při práci na jejich projektu. 

Cílem projektu bylo aktivizovat žáky základních škol k realizaci konkrétní „dobré věci“ ve své škole či jejím přilehlém okolí. Mohli nechat popustit uzdu fantazii a 
kreativitě, aby navrhli něco dobrého pro sebe a své spolužáky, aby se rozhlédli kolem sebe a zjistili, co by chtěli zlepšit nebo změnit. Zapojení žáci měli spolupracovat 
jako tým. Účelem mělo být, aby konečná podoba projektu měla dlouhodobý charakter, a aby byla finanční podpora použita k nákupu hmotné věci, kterou budou moci 
žáci využívat a zároveň se mohlo do samotné realizace projektu zapojit co nejvíce žáků.  

Projekt měl své vyvrcholení v pondělí 28. března 2022, v den výročí 430 let od narození J. A. Komenského. Do kina v Borohrádku přijeli prezentovat své projekty žáci z 
8 základních škol. Za každou školu přijelo 3 až 20 žáků, kteří prezentovali svůj projekt - prezentací, písní, 3D modelem zahrady. Z dětí bylo vidět nadšení a kus práce, 
kterou na tom odvedly.  

Zapojené školy: Základní škola Vysoké Mýto, Knířov, Masarykova ZŠ a MŠ Čermná nad Orlicí, Církevní základní škola Borohrádek, Základní škola a mateřská škola Zálší, 
Základní škola Týniště nad Orlicí, Základní škola a mateřská škola Albrechtice nad Orlicí, Základní škola a mateřská škola Lípa nad Orlicí a Základní umělecká škola Choceň. 
Díky zapojení do projektu a prezentaci svých projektů proměn na slavnostním zakončení obdržely všechny zapojené školy finanční podporu na realizaci svých projektů.   

Inovativnost: Inovativní bylo zapojení dětí do vzniku, přípravy a realizace projektu, včetně jeho prezentace před dalšími školami v regionu.  

Vznik – domluvit oblast, shodnout se se spolužáky, jaký projekt zvolit 

Příprava – reálnost projektu, rozpočet, příprava představení projektu – prezentace, píseň, 3D model, kresby a samotná prezentace 

Realizace – děti, ale často i rodiče se podíleli na realizaci projetku 

Příklady projektů: stolní fotbálek, naučná stezka J. A: Komenského, megapískoviště, posezení na zahradě, vyvýšené záhony a ohniště, … 

Prospěšnost 
pro občany: 

Projekt má dopad zejména na žáky, ale i učitele – dal dětem prostor, rodiče se zapojili do dění na škole. 

Zapojení 
veřejnosti: 

Spolupracující subjekty: školy, děti, rodiče, během setkání školy mezi sebou - zapojení MAS, MAP, spolupráce s realizátory projektu komensky2020.cz 

Udržitelnost: Jednotlivé školy si péči o výstupy zajišťují samostatně. V roce 2023 nebo 2024 v rámci projektu MAP IV chceme aktivitu zopakovat. 

Financování: 120 000,-Kč, zdroj: Místní akční plány vzdělávání Kostelecko a Vysokomýtsko 

http://www.nadorlici.cz/aktuality/promeny_v_nasi_skole-detail_textovy_clanek-62-0-0-788.html

