
 

 
 

Sluňákov a MAP II ORP Olomouc zve pedagogy MŠ a 1. stupně ZŠ na      

Exkurze do škol (nejen) za polytechnikou 
na inspirativních návštěvách nás ve své škole provedou přímo 
pedagogové z praxe 

 
 

MŠ JÍLOVÁ – kouzlení s vědou – nedávno vybudovaná polytechnická místnost s 
laboratoří pro rozvoj zručnosti a badatelských dovedností, inspirace k vybavení 
dílen, organizační zajištění při činnostech, vybavení pro pokusy s dětmi. Práce 
se dřevem. 

středa 27.11.2019, 9:00–12:00, sraz před MŠ Jílová (Jílová 41, Olomouc)  

 

SŠ, ZŠ, MŠ pro sluchově postižené KOSMONAUTŮ Olomouc – propojení 
polytechniky a rozvoje smyslů na ZŠ. Vybavení dílen, výuka v dílnách a její 
propojení s další výukou. 

pátek 29.11.2019, 9:00–12:00, sraz před SŠ, ZŠ, MŠ pro sluchově postižené 
(Kosmonautů 4, Olomouc)  

 

MŠ GORAZDOVO NÁMĚSTÍ – jak polytechnika propojuje – inspirativní přístup 
k tvoření, příklad, jak společné tvoření posiluje vztahy dětí a rodičů a společenství 
třídy. Firemní MŠ Krajského úřadu Olomouckého kraje. 

středa 11.12.2019, 14:00 – 17:00, sraz na dvoře školy (Gorazdovo náměstí 1, 
Olomouc) 

 

 

 

 



 

 
 

ZŠ ŘEZNÍČKOVA – polytechnika v běžném provozu ZŠ. 

čtvrtek 20.2.2020 – 14:00–17:00, sraz před ZŠ Řezníčkova (Řezníčkova 1, 
Olomouc – Hodolany)  

 

MŠ HERRMANNOVA – polytechnika smysly a prožitkem - „multifunkční učebna“ 
která nabízí prostor pro rozvoj smyslového vnímání, experimenty, hru se světlem a 
tmou. Představení nápaditého využití prostorů v MŠ. 

středa 4.3.2020, 14:00–17:00, sraz před MŠ Herrmannova (Herrmannova 
510/1, Olomouc – Lazce)  

 

ZŠ GORKÉHO – polytechnika a vybavení dílen. 

leden–březen 2020 – konkrétní termín a čas bude upřesněn, sraz před ZŠ 
Gorkého (Gorkého 39, Olomouc – Pavlovičky)  

 

PROGRAM:  
Prohlídka prostor školy, výklad pedagoga z MŠ/ZŠ, prohlídka výrobků, pomůcek, 
diskuse pedagogů, sdílení zkušeností a dobré praxe.  

VYBAVENÍ:  

Přezůvky, psací potřeby a zápisník na poznámky, foťák (bude možnost si pořídit 
fotodokumentaci), bude zajištěno drobné občerstvení (káva, čaj…). 

JAK SE PŘIHLÁSIT:  

Určeno jen školám z Olomouce a blízkého okolí (MAP II ORP Olomouc). Přihlásit 
můžete sebe nebo kolegy na e-mailové adrese katerina.rychla@olomouc.eu, po 
odeslání přihlašovacího e-mailu vám zašleme přihlašovací formulář.  

CENA EXKURZE:  

ZDARMA pro pedagogy olomouckých škol (MAP II ORP Olomouc).  

 

 


