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Projekt  

KREATIVNÍ KRAJINA ZDRAVÍ 

 

 

Dalším v pořadí pátým projektem naší školy je projekt s názvem KREATIVNÍ KRAJINA 

ZDRAVÍ (reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0000222). Opět se jedná o společný projekt naší 

školy a partnerské polské školy z města Wodzislaw Slaski. Projekt je z 85 % spolufinancován 

z Evropského fondu regionálního rozvoje z Operačního programu přeshraniční spolupráce 

Česká republika – Polská republika 2014-2020. Na realizaci tohoto projetu se podílí OÚ na 

Starém Jičíně, který je jeho finančním garantem.  
 

Cílem projektu je opět upozornit na současný styl života, který má nemalý vliv na lidské zdraví. 

Zastavíme se u stravy, která se během historie musela proměnit, poukážeme na nástrahy současného 

života (drogy a závislosti) a připomeneme důležitost fyzické a pohybové aktivity. Nezapomeneme 

ani na první pomoc při zraněních a úrazech. 

 

Celý projekt je postaven na čtyřech setkáních obou spřátelených škol, na kterých si žáci ve věku 

9 – 16 let navzájem ověří své znalosti a dovednosti. Společenský kontakt a komunikace je jeden 

z aspektu tohoto projektu, proto budou žáci pracovat a vykonávat různé úkoly ve smíšených 

skupinách.  

 

 

Termíny realizace mikroprojektu: 

a) datum zahájení fyzické realizace mikroprojektu:     1.9.2016 

b) datum ukončení fyzické realizace mikroprojektu:  31.5.2017 
 

 

 

Časové rozložení projektu: 
 

        září: 
- jednodenní setkání v Polsku  

- slavnostní zahájení projektu 

- první přednášky a dílny na téma Omamné látky a První pomoc 

        listopad: 
- jednodenní setkání na Starém Jičíně  

- dílny na téma Zdravá výživa  

        duben: 
- jednodenní setkání na Starém Jičíně  

- dílny na téma Fyzická aktivita a zdravý životní styl 

        květen: 
- dvoudenní setkání v Polsku ve Slezských Beskydech  

- vzdělávací tábor spojený s fyzickou aktivitou 

- shrnutí a ukončení projektu 
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Organizační zabezpečení projektu 

 
- Koordinátor projektu:   Mgr. Martina Houšková 

- Finanční manažer projektu:  Andrea Vičánková 

- Statutární zástupce školy:  Mgr. Roman Horut 

- Pracovníci zapojeni do projektu:  Mgr. Jiří Adamec  

       Mgr. Libor Petráš 

       Mgr. Marcela Rašková 

       Mgr. Ivana Šturalová 
 

 

    O nejaktuálnější činnosti budeme informovat ve Starojickém zpravodaji a na stránkách školy. 
 


