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Výběrového řízení Případové studie
NÁVRH REALIZACE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROJEKTU
Název školy: ZŠ a MŠ Tučapy
Adresa: Tučapy 116, okres Vyškov
Kraj: Jihomoravský
Jméno zpracovatele: Mgr. Anna Bednaříková
______________________________________________________________________________
Anotace projektu
V obci Tučapy chybí místo, kde by mohli starší děti a mládež trávit smysluplně svůj volný čas.
Proto chceme, po dohodě se starostou obce, zastupiteli a rodiči, vytvořit hřiště, na kterém bude
umístěnž 1 pingpongový stůl a lavičky asi pro 30 lidí. Bude vybudováno na místě přilehlém ke
škole, tak abychom ho mohli využívat i v rámci tělesné výchovy, o přestávkách a ve sportovním
kroužku. Toto hřiště bude poskytnuto ke hraní stolního tenisu i pro děti, které do naší školy
nechodí, pro jejich rodiče, pro spolek SK Tučapy a další spolky obce.
Charakteristika školy
ZŠ Tučapy se nachází v okrajové, klidné části obce, nedaleko návsi a autobusové zastávky.
V současné době funguje škola jako malotřídní – dvoutřídka ro žáky 3. až 5. ročníku 1. stupně ZŠ.
Naplněnost tříd bývá v průměru 14 – 18 žáků. Ve škole pracují 3 pedagogičtí pracovníci –
ředitelka, učitelka a 1 učitelka se zkráceným úvazkem v MŠ i ZŠ. V budově školy sídlí i mateřská
škola. Škola je velmi dobře technicky vybavena (2 interaktivní tabule, počítače, …), ale chybí nám
tělocvična, proto se zaměřujeme na vybudování dalšího sportovního vyžití).

Problém(y), který(-é) projekt pomáhá řešit v daném místě
• V obci Tučapy je vybudované hřiště pro malé děti (do 12 let), ale zcela tu chybí místo, kde
by se mohli setkávat starší děti a adolescenti. Mládež se setkává jen na autobusových
zastávkách nebo zakázaných místech, jejich zábavou je vandalství a ničení svého okolí.
• V blízkosti školy se nachází nevyužitý zanedbaný prostor.
• Děti netráví dostatek času a pohybu na čerstvém vzduchu.
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Přínosy pro místní komunitu a její zapojení
Vybudováním hřiště nabídneme dětem a mládeži prostor, kde se mohou setkávat, trávit
smysluplně svůj volný čas, pobývat na čerstvém vzduchu a přitom sportovat. Prostor bude
sloužit i pro využití v tělesné výchově, o přestávkách, k turnajům ve stolním tenise. Hřiště bude
k dispozici i místním organizacím – SK Junior, SK Apolo a SDH Tučapy. Po vzájemné domluvě zde
mohou aktivně trávit svůj volný čas i rodiny a pořádat turnaje mezi jednotlivými členy rodiny.

Přínosy pro životní prostředí v obci
Bude upraveno okolí školy.
Přínosy pro školu
Vybudování venkovního hřiště s pingpongovým stolem poskytne naší škole nové možnosti
především v tělesné výchově, děti se mohou naučit novému sportu, se kterým se dosud v naší
obci nemohly setkat. O přestávkách jim bude umožněno hrát stolní tenis.
Plán aktivit a harmonogram realizace projektu
Září – terénní úpravy
Říjen – umístění laviček a pinpogového stolu
Listopad – instalování informační tabule
Prosinec -propagace (obecní nástěnka, Tučapský občasník, Vyškovský deník, webové stránky
školy)
Březen – slavnostní otevření – Sportuje celá rodina

Začlenění aktivit do vzdělávacího programu školy
Náš projekt bude mít dopad na téměř všechny oblasti Školního vzdělávacího plánu.
Český jazyk a komunikace – článek do novin a na webové stránky
Informatika – psaní článku v textovém editoru, stahování fotodokumentace, umístění článku na
web, odeslání článku e–mailem, tvorba informačních letáků, pozvánek na slavnostní otevření,
sepsání pravidel chování na hřišti a provozního řádu.
Matematika – matematické úlohy propojené s reálným životem (kolik vrutů musíme koupit, …)
Geometrie – výpočet obsahu, obvodu pingpongového stolu, obvod hřiště, …
Člověk a jeho svět – stanovení základních pravidel slušného chování při pobytu na hřišti,
udržování bezpečnostních a hygienických pravidel při práci, udržování pořádku na pracovním
místě.
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Výtvarná výchova – výtvarné zpracování pozvánek, obrázky na výstavu o projektu, malování
jednoduchých pravidel chování na hřišti
Praktické činnosti – model pingpongového stolu, natírání laviček, medaile z keramiky pro vítěze
turnaje, …
Tělesná výchova – pravidla stolního tenisu a samotná hra
Měřitelné výstupy projektu
Bude vytvořeno oplocené hřiště s lavičkami, pingpongovým stolem a informační tabulí.
Zapojení žáků, učitelů, popř. nepedagogických pracovníků školy do projektu
Do realizace projektu budou zapojeni všichni žáci naší školy a všichni pedagogičtí pracovníci. Žáci
budou vzhledem ke svému věku (8 – 11 let) provádět především propagační činnost. Do realizace
budou zapojeni i rodiče našich žáků.

Zapojení dalších osob a partnerů do projektu
Obecní úřad Tučapy, starosta obce Miloslav Brandýs, zastupitelstvo obce, odborný poradce ze
stavební firmy
Následná péče
O hřiště se budou starat zaměstnanci Obecního úřadu Tučapy a školy Tučapy.
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