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Celkové uznatelné náklady projektu:     173 000 Kč 
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Finanční spoluúčast školy:   45 600 Kč 
 

Financování Dotace z rozpočtu KÚ Moravskoslezského kaje 

OBSAH PROJEKTU 

Hlavním cílem projektu je aktivní zapojení žáků do osvěty o ochraně životního prostředí 

Moravskoslezského kraje s předpokladem získávání kladného postoje k ŽP a získávání 

návyků a hodnot, které vedou k šetrnému chování podle pravidel trvale udržitelného rozvoje. 

Mezi dílčí cíle patří rozvoj komunikativních kompetencí, rozvoj kompetencí k řešení 

problémů, rozvoj prezentačních dovedností, nakládání s informacemi, rozvoj práce s 

informačními a komunikačními technologiemi. 

Projekt bude realizován prostřednictvím dvou základních aktivit. 

1) Příprava a realizace souboru osvětových přednášek a exkurzí v terénu pro 25 studentů 

předkladatele v lokalitách a institucích, které aktivně řeší stav ŽP v regionu. Výstupem bude 

zpracování videoreportáže, fotodokumentace, textu a prezentace o stavu ŽP v regionu, a to 

přímo v podání žáků. Žáky v jejich aktivitách budou vést a podporovat 3 pedagogové ze SOŠ 

OOM Ostrava. 

2) Realizace vzdělávacího pořadu pro žáky ZŠ (Ostrava-Michálkovice, Šenov tj. celkem 150 

žáků), kterým budou prezentovány výstupy z první aktivity. Programu se zúčastní 5 

pedagogů ZŠ. Vzdělávací pořad proběhne formou prezentace videoreportáže a besedy, 

součástí bude i vědomostní soutěž o ŽP MSK a ochutnávka biovýrobků. 

Výstupem celého projektu bude DVD s videoreportáží a fotografiemi o stavu ŽP v 

MSK.  Žáci na základě získaných vědomostí vytvoří článek, který bude prezentovaný v 

místním tisku. Vzniklé materiály obdrží všechny zúčastněné školy a instituce. Výstupem 

rovněž bude 175 proškolených žáků. 
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