
 
 

Závěrečná zpráva o realizaci projektu  

Oblast podpory  

(název a číslo): 

Kultura, památková péče a cestovní ruch 

Program 

(název a číslo): 

7.5 Poznáváme kulturu 

Název projektu: První cesty za kulturou 

Název příjemce/IČ:  
Základní škola a mateřská škola Višňová, okres 

Liberec, příspěvková organizace / 72743522 

Smlouva číslo:  OLP/1062/2017 

Forma podpory* účelová investiční dotace účelová neinvestiční 

dotace 

Celkové skutečně vynaložené 

výdaje na projekt 
7.901,- Kč 

Celková výše dotace poskytnutá 

z programu 

5.200,- Kč, tj. 65,8 % na celkových skutečných                                                              

                                    výdajích projektu 

Harmonogram projektu – 

zahájení a ukončení: 

zahájení ukončení 

1. 2. 2017 31. 5. 2017 

Čerpáno k částka  

Skutečná výše dotace poskytnutá 

z programu  

absolutní výše 

dotace v Kč 

výše dotace v jednotlivých letech 

  2017    

5.200,- 5.200,-    

* nehodící se škrtněte 

 

Popis realizace projektu: 
(popište činnosti v rámci projektu realizované k termínu průběžné zprávy a jak byl projekt zrealizován) 

 

V rámci projektu „První cesty za kulturou“ žáci naší školy navštívili Oblastní galerii 

v Liberci, kde se zúčastnili dvou vybraných programů. Jednalo se o: 

Program č. 1 – „Svět očima Josefa Čapka“ 

- proběhl 20. 3. 2017 

- programu k probíhající výstavě "Nespatříte hada", jež se věnovala zobrazení dětského  

  světa, se zúčastnilo 37 žáků 3. - 5. ročníku. Žáci si prohlédli ilustrace významných  

  českých ilustrátorů, povídali si s lektorkou o designu. V rámci vlastní aktivity se sami stali  

  ilustrátory a spisovateli a vytvořili si vlastní "knihu". Po práci si vyzkoušeli lákadla    

  interaktivní expozice.  

Program č. 2 – „Kraj od kraje - Velikonoce jsou tu i tam“ 

- proběhl 31. 3. 2017 

- do velikonočního programu se aktivně zapojilo 27 žáků 1. a 2. ročníku. Děti se hravou  

  formou se dozvěděly o velikonočních zvycích a tradicích v různých koutech naší  

  republiky. Na závěr si vyrobili krásnou slepičku s vajíčkem. 

 

Oba programy umožnily propojení jednotlivých vzdělávacích předmětů, uplatnění důležitých 

mezipředmětových vztahů a vytvoření uceleného pohledu na dané téma. Vzhledem k tomu, 



 

že se v obou případech nejednalo o pouhou výstavu, ale žáci se mohli aktivně zapojit do 

programu, umocnilo to jejich zážitek z návštěvy galerie. Programy také posloužily jako jeden 

z prostředků naplňování průřezových témat našeho ŠVP „Škola pro všechny“ (Osobnostní a 

sociální výchova, Etická výchova). 

 

Dalším cílem projektu bylo ukázat, že návštěva kulturního zařízení, v tomto případě galerie, 

je vhodným způsobem trávení volného času. Pro většinu dětí to byla vůbec první návštěva 

galerie. Díky podpoře bylo možné, aby se programu mohli zúčastnit všichni žáci školy, 

včetně žáků ze sociálně znevýhodněno prostředí. 

 

Autodopravu žáků a učitelů do Oblastní galerie Liberec pro nás zajistila firma ERBBUS pana 

Romana Brzáka se sídlem ve Frýdlantě. 

 

Kromě návštěvy galérie proběhly v rámci projektu další kulturní programy – návštěvy 

Naivního divadla v Liberci a program „Medvídek z Titaniku“, dále jsme zorganizovali školní 

kolo přehlídky malých recitátorů a nejlepší žáci se zúčastnili okresní přehlídky v Liberci. 

 

Zpracovala: Mgr. Helena Roubalová 

Schválila (statutární zástupce příjemce): Mgr. Helena Roubalová 

Datum: 5. 6. 2017 

plátce DPH uvede celkové výdaje bez DPH ((pro tyto účely je za plátce DPH považována osoba, která uplatňuje nárok 

odpočtu DPH na vstupu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Doplňující informace (fotodokumentace projektu, články, publikace, CD a další): 

 

 
Foto č. 1: Program „Kraj od kraje - Velikonoce jsou tu i tam“ 
 

 

 
Foto č. 2: Program „Kraj od kraje - Velikonoce jsou tu i tam“ 
 

 

 

 

 

 



 

 
Foto č. 3: Program „Svět očima Josefa Čapka“ 
 

 

 
Foto č. 4: Program „Svět očima Josefa Čapka“ 

 

 

 

Článek z místního tisku 

Co se děje – Březen 2017 – www.ob-vis.net – str. 6 – 7 

Co se děje – Duben 2017 – www.ob-vis.net – str. 4 

http://www.ob-vis.net/
http://www.ob-vis.net/

