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I s covidem lze žít 
   Rok 2021 byl dalším rokem, kdy se musela 

naše společnost vyrovnat s pandemií nemoci 

covid-19. Stejně jako v roce předešlém jsme to 

ale v našem projektu zvládli se ctí. 

   „V roce 2020 to bylo hodně složité, ale teď 

jako bychom už se naučili s pandemií žít. 

Všechny naše akce respektovaly aktuální 

hygienická nařízení, ovšem nikomu to už 

nečinilo větší potíže. Řadu akcí jsme prostě 

přizpůsobili podmínkám,“ řekla manažerka 

pro implementaci Pavla Skokanová. 

   Obavy, zda bude o projekty zájem, se brzy 

ukázaly jako liché. „Zájem odborníků, 

veřejnosti i dětí byl velký, jakoby kolem nás 

ani pandemie nebyla,“ dodala Skokanová. 

O našem projektu… 
   Projekt Lepší KLIMA pro Bohumínsko II 

navazuje na vytvořený Místní akční plán 

vzdělávání v ORP Bohumín, zaměřený na 

rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání 

dětí a žáků do 15 let. 

   „Projekt zahrnuje implementaci aktivit z 

akčního plánu a aktualizaci dokumentace 

Místního akčního plánu. Dále prohlubuje 

už fungující partnerství formou spo-

lečného plánování, sdílení aktivit, uskuteč-

něním partnerských aktivit a vyhodnoco-

váním přínosů spolupráce,“ uvedla hlavní 

manažerka projektu Radana Vozňáková. 

   Realizace projektu v území ORP Bohumín 

(Bohumín, Dolní Lutyně, Rychvald) probíhá 

od 1. července 2019 do 30. června 2022 

Celkové náklady projektu jsou vyčísleny na     

4 322 tis. Kč, jsou plně hrazeny dotací. 

   „Prostřednictvím projektu a společných 

setkání dojde ke zlepšení komunikace, 

výměně zkušeností, přenosu informací, 

sdílení dobré praxe. Školy budou mít 

možnost společně plánovat, síťovat se a 

navzájem se od sebe učit a předávat si své 

zkušenosti a zejména komunikovat, jak 

mezi sebou, tak s ostatními partnery ve 

vzdělávání,“ doplnila Radana Vozňáková. 

 

Parčík generací zkrášlí centrum města 
   Z dvanácti mladých stromků vznikl v centru Bohumína parčík. Okrasné dřeviny vysadily děti ze 

všech základních škol, patrony se staly členky spolků Pro-fit 12 a Alma mater. Prostranství má 

jméno Parčík generací, akce byla realizována v rámci projektu Lepší KLIMA pro Bohumínsko II. 

   Dominantou je platan, kolem nějž školáci ve středu 8. prosince vysadili osm sakur. „Jde o tři 

višně a pět pyramidálních třešní. Další tři sakury už tu rostou od loňska. Každý druh kvete 

v jiném období, proto bude místo atraktivní na pohled po celé jaro,“ uvedla Ľubica Jaroňová 

z odboru životního prostředí bohumínské radnice. 

   Zatímco sakury patří k poměrně krátkověkým dřevinám, které mají okamžitý efekt potěchy 

oka, platan je naopak dlouhověký mohutný strom, jehož krásu docení lidé až za několik desítek 

let. I proto nese prostor název Parčík generací. 

   Sázením stromků však aktivita dětí nekončí. „Další akci plánujeme na jaře. Všechny školy si 

svůj strom velikonočně vyzdobí, takže ze sakur budou během jarních svátků vajíčkovníky,“ 

řekla vedoucí odboru školství, kultury a sportu Pavla Skokanová. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děti v bezpečí 
   Přestože výuka na začátku roku 

probíhala hlavně distanční formou, 

tak nejmenší děti ve třídách byly, a 

projekt Lepší KLIMA pro Bohumínsko 

II na ně rozhodně nezapomínal. 

   Se zajímavou přednáškou „Děti v 

bezpečí“ zavítala mezi naše nejmenší 

školáky Radana Vozňáková, 

manažerka celého projektu Lepší 

KLIMA pro Bohumínsko II. V pondělí 8. 

února začala svou pouť na ZŠ 

Masarykově a postupně prošla všemi 

základkami našeho ORP až do 

Rychvaldu, kde 5. března proběhla 

poslední přednáška tohoto cyklu. 

 Jak se (z)rodila kniha… 
   Na přelomu kalendářního roku 2020 zavítala do našich 

školských zařízení nesmírně zajímavá přednáška, která dětem 

přiblížila, jakým způsobem se rodí každá kniha. 

   Přestože doba příliš setkávání ani besedám nepřála, při 

dodržování všech hygienických předpisů a nařízení se nejprve 

děti na ZŠ Masarykově, a poté rovněž jejich další vrstevníci 

z vybraných škol v Bohumíně, Dolní Lutyni a Rychvaldu, 

seznámili s historií vzniku knih. 

   „Lektoři jim poutavě během interaktivního workshopu 

k podpoře čtenářské gramotnosti představili vynález 

Gutenbergova knihtisku,“ konstatovala Radana Vozňáková, 

manažerka projektu Lepší KLIMA pro Bohumínsko II, který 

celou akci zaštiťoval. 

 

 

  
Dvojčata s deníčkem 

   Jednou z mimořádně zdařilých reakcí projektu 

Lepší KLIMA pro Bohumínsko II na složité 

pandemické období se zrodila ZŠ Beneše. 

   V rámci vzdělávací aktivity na podporu čtenářské 

gramotnosti se podařilo v padesáti výtiscích vydat 

knihu tamních žaček pod názvem „Virový deníček z 

2.A holčiček“. 

   Deník osmiletých dvojčat Terezky a Zuzanky je 

zajímavou a jedinečnou sondou do života a myšlení 

dvou malých holčiček, žákyň druhého ročníku 

základní školy, které se na jaře roku 2020 musely 

vypořádat s novou, nečekanou a neobvyklou situací 

– epidemií koronaviru, nouzovým stavem, zavřením 

škol a s tím související distanční výukou. 

   Knihu následně obdržely všechny základní školy 

ORP Bohumín. 

 



 

 
k maximálnímu využití svých kapacit. Členové realizačního týmu 

projektu MAP 2 informovali přítomné, že plánované březnové, 

dubnové a květnové aktivity (exkurze Bezdínek, Revolution train, 

workshop pro výchovné poradce atd.) byly kvůli pandemie zrušeny 

nebo odloženy. Odloženo bylo i výjezdní zasedání ředitelů se. 
 

 
 

   Přítomní ředitelé ZŠ, MŠ a DDM se dočkali poděkování za 

vstřícnost, týmovou spolupráci a používání zdravého selského 

rozumu při realizaci nelehkých a nových úkolů, které pandemie s 

sebou přinesla a ještě přinese. Hledejme nadále způsoby a ne 

důvody. V rámci plodné diskuse si přítomní vyměnili zkušenosti z 

oblasti distanční výuky žáků. 

Škola odložena. A co dál? 
Téma akce: Dítě s odkladem školní docházky 

Stanovený cíl vzdělávací akce:  Cíl 2.1.4. Workshop 

s rodiči 

Cílová skupina: Rodičovská veřejnost 

Počet účastníků: 18 
 

 
 

   Workshop s rodiči byl v červnu uspořádán v prostorách klubu 

Beník při ZŠ Beneše po d vedením zkušené elementaristky tamní 

školy Mgr. Hany Palkové. Cílem bylo seznámit rodiče žáků s 

odkladem školní docházky s nabídkou města Bohumín – otevřením 

přípravné třídy. 

   Seminář byl zahájen prohlídkou prostor školy. Poté byli rodiče 

seznámení s hlavním cílem otevření přípravné třídy, kde jde o 

systematickou přípravu děti s určitým handicapem k 

bezproblémovému začlenění do vzdělávacího procesu. Mgr. Palková 

prezentovala průběh výuky dle minulého školního roku, kdy poprvé 

vedla přípravnou třídu. 
 

 

 
O zápisech také online 

   V polovině března proběhl online seminář „Zápis 

do 1. třídy online formou“. 

   Vzdělávací akce v rámci implementačních aktivit si 

dala za cíl besedovat s rodičovskou veřejností 

formou webináře o legislativním rámci zápisu do 1. 

třídy a bylo možné i podat informace k online formě 

zápisů, stejně jako k další problematice, zajímající 

rodiče předškoláků. Lektorkou byla Mgr. Radka 

Bašandová, která reagovala na dotazy účastníků. 

Předškoláci zručnější 
   V měsíci březnu došlo i na webinář pod vedením 

odborné lektorky Žanety Svobodové. Věnoval se 

rozvoji zručnosti dětí v mateřinkách. 

   Lektorka obecně prospěšné společnosti 

ITveSkole.cz si pro zájemce připravila přednášku na 

téma „Polytechnické činnosti v mateřské škole“. 

Zapojování více hlav 
   „Rovné vzdělávací příležitosti v době pandemie“, 

to bylo téma dalšího kulatého stolu pro výchovné a 

kariérní poradce a odborníky za sociální oblasti. 

   Projekt Lepší KLIMA pro Bohumínsko II akci 

organizoval v první polovině května na radnici v 

Bohumíně. Přednáška spadala do jednorázových 

částí projektu s názvem „Víc hlav, víc ví“. 

 

Ředitelská rozlučka u kulatého stolu 
   Kulatý stůl na téma „Škola v online prostředí“ proběhl na bohumínské radnici 28. 

dubna. Vzdělávací akce projektu Lepší KLIMA pro Bohumínsko II byla pořádána v rámci 

implementačních aktivit Kulaté stoly zřizovatelů. 

   Během příjemného setkání došlo na poděkování PaedDr. Darině Ježíškové za 

neuvěřitelných třicet let vedení ZŠ a MŠ Bezručovy. „Kromě toho následně i ředitelé 

základních škol vyjádřili souhlas se zapojením do budoucího Místního akčního 

plánu III,“ uvedla implementační manažerka projektu Pavla Skokanová. 

   Na snímku Darina Ježíšková s bohumínskými místostarosty Lumírem Macurou (vlevo) 

a Igorem Bruzlem. 

 

 

Kapřík znovu na scéně 
   V rámci projektu „Čte celá rodina“ proběhly ve druhých 

ročnících základních škol ORP Bohumín besedy dětí s Janem 

Opatřilem, autorem knihy o kapříku Metlíkovi. 

   „Právě tyto publikace o kapříku Metlíkovi získaly děti 

v našich základkách už v rámci našeho předcházejícího 

projektu. Teď měly zajímavou možnost setkat se 

konečně i s autorem příběhů, který je nejen 

spisovatelem, ale také vášnivým rybářem, a rozhodně si 

to druháčci užívali,“ prohlásila implementační manažerka 

projektu Lepší KLIMA pro Bohumínsko II Pavla Skokanová. 

   Tato vzdělávací aktivita byla realizována především s cílem 

podpory čtenářské gramotnosti a spolupořádala ji rovněž 

agentura K3 Bohumín. 

 

 

Pasování čtenářů 

se ujal sám král 
   Závěr května roku 2021 patřil ostatně 

jako už tradičně v Bohumíně akci 

„Pasování prvňáčků na čtenáře“, i když 

tentokrát se dění z knihovny muselo 

narychlo přestěhovat kvůli pandemické 

situaci do škol. 

   Žáci prvních tříd se jej účastnili i v 

rámci podpory čtenářské gramotnosti a 

environmentální výchovy. Každá třída 

pak z rukou samotného pana krále 

obdržela v rámci projektu MAP Lepší 

KLIMA pro Bohumínsko II dvě knihy. 



 

 

 

  

 
Jak si udržet duševní zdraví? 

   Pro ředitele základní škol ORP Bohumín připravil na začátku června 

projekt Lepší KLIMA pro Bohumínsko II setkání s klinickou psycholož-

kou na téma „Duševní zdraví dětí - negativní projevy po uzavření 

škol“. Akce reagovala na potřeby v souvislosti s pandemickou situací. 

Lektorkou byla psychoterapeutka Mgr. Martina Pastuchová. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Harryho kouzla v letním kině 
   Společně s agenturou K3 Bohumín pořádala MAS Bohumínsko od 

21. do 23. června v areálu letního kina v Parku Petra Bezruče v rámci 

projektu Lepší KLIMA pro Bohumínsko II „Knižní veletrh 2“, tentokrát 

na téma „Harry Potter“. Pro příchozí byl připraven antikvariát, 

výtvarná dílna, došlo na knižní maraton i čáry a kouzla. 

Mladí badatelé stavěli i z lega 
   Na konci června byla ve spolupráci s Domem dětí a mládeže 

Fontána Bohumín v prostorách DDM a ZŠ Masarykovy připravena 

tradiční soutěž s názvem „Den badatelů“. Zaměřena byla na žáky 9. 

tříd a za cíl si kladla rozvíjet děti v oblasti polytechnického vzdělávání. 

Soutěžilo se například v polytechnickém kvízu, manuální zručnosti a 

stavbě stavebnic Lego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Ajťáci“ nasávali nové trendy 
   Kantorům, kteří se zabývají informatikou, nabídl projektu Lepší 

KLIMA pro Bohumínsko II seminář k novým trendům v oblasti IT, 

robotiky, virtuální reality a konektivity. Přednášeli zástupci společ-

nosti Z+M Group, školní „ajťáci“ se tak sešli spolu v podstatě poprvé. 

Černí proti bílým na 64 polích 
   Projekt "Šachy do škol" patří k pilířům implementačních aktivit 

Místního akčního plánu. Rozvíjí u dětí logické uvažování a mate-

matickou gramotnost. Metodický workshop jako lektor zaštítil Jiří 

Novák, předseda Moravskoslezského krajského šachového svazu, ve 

dvou dnech na konci srpna se sešli na bohumínské radnici učitelky 

mateřinek a vychovatelky školních družin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do vesmíru i s nejmenšími 
   Novou implementační aktivitou se staly exkurze do planetária v 

Ostravě-Porubě. Akce byla určena dětem ze školek, kde probíhá 

prázdninový provoz. Pro děti byla připravena projekce filmu „Se 

zvířátky o vesmíru“, nemohla scházet prohlídka hvězdné oblohy a 

interaktivních prostor planetária. 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Chystali novinky 
   Tradiční setkání ředitelů organizací 

ze školství i sociální oblasti okořenila 

účast čelních představitelů členů ORP: 

starosty Bohumína Petra Víchy (vlevo), 

starosty Dolní Lutyně Pavla Buzka 

(uprostřed) a starosty Rychvaldu Mila-

na Starostky. Velkou část nabitého 

programu obstaralo v Hotelu Kempa v 

Bukovci v polovině září projednávání 

úprav strategického rámce vzdělávání 

MAP, který je jedním ze základních 

pilířů projektu Lepší KLIMA pro 

Bohumínsko II. Ve školách se děti i 

kantoři mohou v dalších letech těšit na 

zajímavá vylepšení! 

Knižní veletrh také netradičně 
   Třetí letošní aktivita ve formě knižního veletrhu, kterou agentura K3 

připravila v rámci projektu Lepší KLIMA pro Bohumínsko II jako 

podporu čtenářské gramotnosti, dostala název "Nehulíme, kreslíme". 

Lektor Adolf Dudek bavil v kině K3 žáky 2. stupně základních škol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Popáté zasedal řídící výbor 
   Už páté jednání řídícího výboru projektu Lepší KLIMA pro 

Bohumínsko II proběhlo 6. října na Městském úřadě v Bohumíně. 

Hlavními tématy byly prezentace uskutečněných implementačních 

aktivit, příprava těch nadcházejících, a především i aktualizace 

investičních priorit SR a jeho schválení. 

 

 

Železničář znovu lákadlem 
   Kulatý stůl na téma „Uplatnění na trhu práce“ (setkání výchovných a 

kariérových poradců základních škol se zástupci zaměstnavatelů) 

proběhl 3. listopadu v salonku Střední školy Bohumín. Pedagogům z 

Bohumína, Dolní Lutyně, Rychvaldu i Orlové byly představeny 

technické obory SŠ pro školní rok 2022/23. Velká diskuse se vedla k 

obnovenému zavedení oboru železničář, který se setkal s velkým 

ohlasem a ve školním roce 2021/22 do něj v Bohumíně nastoupilo 21 

žáků. Akce proběhla v rámci projektu Lepší KLIMA pro Bohumínsko II. 

 

Jak se rodila naše planeta 
   Projekt Lepší KLIMA pro Bohumínsko II odstartoval šňůru exkurzí 

pro žáky druhých stupňů ZŠ v planetáriu, tentokrát na téma „Zrození 

planety Země“. Jako první výjezd absolvovaly děti z Dolní Lutyně. Od 

ledna 2022 navážou exkurze šesťáků dalších škol z ORP Bohumín. 
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Bezpečí na sítích v Rychvaldu 
   Další ze seriálu zajímavých přednášek v rámci projektu Lepší 

KLIMA pro Bohumínsko II tentokrát proběhly v Rychvaldu. Lektor 

projektu E-Bezpečí Slavoj Raszka nejprve žákům základních škol, a 

později rovněž, veřejnosti přednášel o nebezpečí, číhajícím ve 

virtuální světě. Navázal tak na svůj dřívější velmi úspěšný workshop, 

který probíhal v Bohumíně v Hotelu Pod Zeleným dubem. Témat 

bylo znovu nepřeberně, přednáška sklidila obrovský úspěch. 

 

Výjezdní burza „mateřinek“ 
   V rámci aktivit projektu Lepší KLIMA pro Bohumínsko II vyrazil na 

výjezdní zasedání do Hotelu Kempa v Bukovci i tým vedoucích 

mateřských škol, rodinných center a jeslí. Burza zkušeností, nápadů a 

zlepšení se tradičně líbila. 

 

Co znamená „naše“ KLIMA? 
   Není klima jako KLIMA! Víte ovšem, co znamená to „naše“ KLIMA? 

Tak přicházíme s jasným a stručným vysvětlením:  

K - Kultura učení 

L - Leadership 

I - Inkluze 

M - Mentoring (metodická podpora) 

A - Aktivizační formy výuky 

   Prostě a jednoduše - Lepší KLIMA pro Bohumínsko! 

   A pozor, rozhodně ještě nekončíme. Projekt Lepší KLIMA pro 

Bohumínsko se dočká i svého dalšího pokračování v dalších letech. 

Sonda do sebevědomí dětí 
   V kinosále K3 Bohumín proběhla za významného zájmu veřejnosti 

v úterý 19. října očekávaná přednáška lektora Zdeňka Oklešťka pod 

názvem „Kde se boří a tvoří sebevědomí dětí“. Výchova dětí je jedna 

z nejsložitějších vědních disciplín a přednášející odpověděl na řadu 

důležitých výchovných otázek. 

Jednalo se v rouškách, i bez… 
   Realizační tým projektu Lepší KLIMA pro Bohumínsko II se scházel 

po celý rok pravidelně. Probíraných témat bylo nepřeberně, ale také 

jeho všichni členové museli respektovat všechna hygienická nařízení. 

   „Scházeli jsme se často, v rouškách i bez nich. Ale jedno bylo 

jisté, na všech bylo znát, že je práce v kolektivu baví. Moc ráda 

bych poděkovala všem za úspěšně zvládnutý další složitý rok 

v našem projektu,“ uvedla manažerka projektu Radana Vozňáková. 

 

 


