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tel.: +420 585 754 622 
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mapkonice@regionhana.cz

  
 

 Z Á P I S  z  P S  
 

Název PS:  PS PŘÍRODNÍ VĚDY, ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 
Datum konání: čtvrtek 25. 10. 2019 od 15:15 hod.    
    

 

Místo konání:  Region HANÁ, z.s., nám. T.G. Masaryka 99, 783 44 
Náměšť na Hané 

 
Číslo zápisu: II. 
 
Přítomní: Ing. Jaroslav Brzák, Mgr. Filip Strážnický, Mgr. Martina Kopečná, Mgr. Bc. 

Jiřina Gallasová, Mgr. Jana Burešová, Mgr. Leona Vrbová 

 
Program jednání: 
 

1) Úvod 
2) Projednání Námětovníku, rozdělení námětu pro jejich realizace  
3) Nastínění možnosti vytvoření místní Vlastivědy 
4) Projednání soutěží pro rok 2019 
5) Činnost PS (očekávané výstupy PS)  
6) Závěr  

 
1) Mgr. Filip Strážnický zahájil II. schůzi PS. Seznámil přítomné s programem jednání a s hlavními body 

dnešní schůze.  

2) Hlavním tématem II. schůze PS byl Námětovník, který je již rozpracován z minulého roku. Celkem 

čítá 100 námětů na činnosti pro děti ve škole i mimo školu. PS se dohodla, že v letošním roce vydá 

 I. díl tohoto Námětovníku a to do konce června roku 2019. Každý z přítomných pedagogů 

zapojených do projektu si vezme na starosti 5-6 témat, která během školního roku s dětmi na své 

základní škole zrealizuje. PS se dohodla na postupných krocích, tzn. fotodokumentace potřebných 

pomůcek, postupné kroky při realizace aktivity, finální výsledek. PS se také dohodla, že hotový 

námět se bude sdílet na Google disk. Filip dále připraví pro všechny účastníky souhlasy pro děti, aby 

se dané náměty mohly publikovat. Jaroslav Brzák seznámil ostatní členy s možností zapůjčení 

fotoaparátu a fotografického stanu z Regionu Haná pro účely sjednocení fotografií. 
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3) Dalším projednáváním byla Místní vlastivěda, která je též zahrnuta v akčním plánu. Přítomní 

projednávali možnost zapojení do této akce také katedru geografie Univerzity Palackého 

v Olomouci. Členové skupiny navrhovali možnosti vytvoření nějaké podoby této Vlastivědy a 

dohodli se, že by nově vznikající Místní vlastivěda zahrnovala nejzajímavější místa v ORP Konicko, 

ale i jiné vesnice, které jsou něčím zajímavé. Dohodli se předběžně, že by mohla Místní vlastivěda 

obsahovat zajímavosti dějepisné, zeměpisné, sportovní, osobnostní, regionální apod. Na příští 

schůzi se členové dohodli, že půjčí z VKOL na ukázku pár již hotových místních vlastivěd.  

4) Čtvrtým bodem, bylo projednání soutěží, které by PS chtěla realizovat v roce 2019. Členové se 

dohodli na fotografické soutěži, soutěži o největší dýni a soutěži na téma obnovitelné zdroje a moje 

snová zahrada.  

5) Návrh programu do konce roku 2018.  

a. Exkurze je možné zrealizovat znovu. Filip Strážnický zjistí rozpočet pro tuto aktivitu. 

b. Propagace pro učitele z území – seznámení s knihovnou 

c. Místní vlastivěda – inspirace z různých zdrojů (DP, monografie, atd.), zpracování území 

Konicka  poté rozdat do škol 

d. Příměstský tábor – realizován z jiného projektu 

e. Návrhy na soutěže – cca 2 uspořádané akce, od jara 2019 (např.: pěstitelská soutěž) 

f. Návrhy na exkurze – zpracování metodiky 

g. Návrhy na besedy a workshopy 

h. Námětovník 

i. Zpracování grafikem a vydání 

ii. Rozdělit jednotlivé aktivity a pokusy realizovat 

iii. Rozdělení Námětovníku na 2 díly a dané pokusy realizovat, děti vyfotit při práci 

i. Další schůzka PS 6. 12. 2018 

i. Zpracování Námětovníku – přesné pokyny pro realizaci pokusů 

ii. Každý zpracuje 5 námětů 

iii. Možnost přidat nové náměty 
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Závěry, úkoly: 
 

Přítomným bylo poděkováno za účast a aktivitu. Příští jednání PS je naplánováno k 6. 12. 2018 

Přílohy: 

- Pozvánka 

- Prezenční listina 

- Náplň činností PS 

 
V Náměšti na Hané dne 30. 10. 2018 zapsal: 
 
 
 
 
 
 
        ………………………………………………………………… 
         Mgr. Filip Strážnický, v.r. 
 
Ověřila:  
 
         
        ………………………………………………………………….. 
 
         Ing. Kateřina Navrátilová, v.r. 
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