Spoznajme sa navzájom
(CZ/FMP/11b/03/049)
Výše dotace z Fondu malých projektů Regionu Bílé Karpaty:
Celkový rozpočet projektu:

19 998, 65 EUR
23 793, 50 EUR

Harmonogram realizace
Fyzická realizace projektu:

1. 9. 2019 – 6. 9. 2020

Partneři projektu







Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
Město Čadca
Základní škola Ostrava, Generála Píky, PO
Základní škola Ostrava, Zelená, PO
Základní škola Rázusová, Čadca
Základní škola Jána Amosa Komenského

Popis projektu
Jedná se o podporu volnočasových a vzdělávacích aktivit žáků ZŠ v městském obvodu Moravská
Ostrava a Přívoz a ve slovenském městě Čadca. Projekt se zaměřuje na realizaci kulturně –
společenských, sportovních a poznávacích aktivit. Žáci a pedagogové z obou stran hranice se budou
během pobytu setkávat a společně navštíví zajímavosti partnerských měst a jejich okolí. Setkávání
žáků a pedagogů přispěje k vzájemnému obohacení v oblasti komunikace, vzdělávání, výměny
zkušeností a zdokonalení týmové práce. Realizace projektu dopomůže k vytvoření přátelských vtahů,
které lze využít i pro další generace.
V rámci projektu dojde k realizaci tří klíčových aktiv. První aktivita spočívá v realizaci společné
schůzky partnerů na Slovensku za účelem koordinace aktivit projektu. Následující dvě aktivy se týkají
pobytových setkání pro žáky ZŠ škol z Česka a Slovenska. Realizací projektu dojde k podpoře
vzdělávání, přeshraniční spolupráce a soudržnosti obyvatel a institucí.

Aktivita č. 3 – Setkání pracovního týmu

Společná schůzka partnerů v Čadci se zaměří na provedení koordinační schůzky PM zapojených
partnerů z ČR i SR. Na této schůzce dojde k vytvoření loga projektu, upřesnění harmonogramu,
nastavení rozsahu všech KA, rozdělení úkolů PM. Bude provedena harmonizace povinné publicity a
řízení projektu. Tato aktivita se zaměřuje na technické nastavení realizační fáze projektu.
Aktivita č. 4 – Poznáváme Ostravu a okolí
Aktivita se zaměřuje na kulturně a výchovně - vzdělávací proces žáků a pedagogů ZŠ z ČR a SR.
Celkem se do aktivity zapojí 80 žáků (40 z ČR a 40 z SR) a 8 pedagogických pracovníků (4 z ČR a 4 z
SR). Jedná se o pětidenní pobyt žáků a pedagogů v ČR, v rámci kterého načerpají kulturní, historické,
technické a přírodovědné poznatky o Ostravě a okolí a dojde k vytvoření přátelských vazeb. Žáci
během pobytu v ČR navštíví ZOO v Ostravě, Dolní oblastí Vítkovice, Landek Park, Skanzen Rožnov pod
Radhoštěm, Pustevny, vystoupají na vyhlídkovou věž Nové radnice, projdou si historické centrum
Ostravy a pobyt zakončí divadelním představením.

Aktivita č. 5 – Poznáváme Čadcu a okolí
Aktivita se zaměřuje na kulturně a výchovně - vzdělávací proces žáků a pedagogů ZŠ z ČR a SR.
Celkem se do aktivity zapojí 80 žáků (40 z ČR a 40 z SR) a 8 pedagogických pracovníků (4 z ČR a 4 z
SR). Jedná se o pětidenní pobyt žáků a pedagogů v SR, v rámci kterého načerpají kulturní, historické,
technické a přírodovědné poznatky o Čadci a okolí a dojde k prohloubení přátelských vazeb. Žáci
společně navštíví během pobytu město Čadca, skanzen Vychylovku, Starou Bystrici, Terchovou,
Jánošíkový diery, Velkou Raču, Žilinu, Budatín a Střečno.

