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ZA INSPIRACEMI NA VÝCHODNÍ SLOVENSKO 2015 

Vážení přátelé, učitelé zúčastněných škol, partneři MAS a Libňatovští, 

od roku 2007 intenzivně spolupracujeme s mikroregionem Poondavie a obcí Trhoviště. Společně 
s obcí Libňatov pořádáme několikrát do roka společná setkání se zástupci východoslovenského 
regionu a můžeme s jistotou říct, že to nejsou pouze partneři, ale i velmi dobří přátelé. Proto poslední 
roky spojujeme cesty a tematicky je cílíme na konkrétní oblasti ze života na venkově.  

Letošní exkurzi jsme zaměřili na školství. Společně se základními a mateřskými školami nejen z území 
MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. (ZŠ Batňovice, ZŠ Černý Důl, ZŠ Dolní Branná, ZŠ Havlovice, 
ZŠ Lánov, ZŠ Radim) budeme detailně sledovat vybavenost škol, výuku, práci s dětmi, komunikaci 
s obcí atd. Toto tzv. stínování se uskutečňuje v rámci projektů, které české školy realizují, a exkurze 
by jim měla přispět ke zlepšení práce ve školství.  

Obec Libňatov spolupracuje s obcí Trhoviště od roku 2009 a poslední roky se střídáme v organizaci 
exkurzí. V letošním roce je tedy řada na MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. a proto vás zveme na 
palubu.  

MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. má k dnešnímu dni 62 partnerů a mnoho příznivců. Pozvání na 
exkurzi patří pro všechny spřízněné duše. Buďte i vy vítání. 

V diskuzích, které s vámi vedu, většina z vás vítá tyto společné spanilé jízdy. Proto věřím, že si všichni 
účastníci vyhoví, že budou trpěliví a že si vezmou s sebou dobrou náladu. 

Od roku 2013 jsme v kontaktu i s ukrajinskou obcí Nevické (5 km od Užhorodu). V květnu letošního 
roku přijela k nám do regionu výprava 30 zástupců obce. V červenci jsme se potkali na Zemplínské 
Šíravě. Je možné, že nás jeden večer navštíví na penzionu.  

Vše o naší zahraniční spolupráci najdete na http://www.kjh.cz/partneri.php.  

Pár informací pro účastníky: 

Ubytování máme zajištěno asi 5 km od Michalovců na Vinianském jezeře v Penzionu Prameň. Obce a 
školy jsme vybrali především proto, že všechny tři obce znají náš region, a ZŠ Tušická Nová Ves a ZŠ 
Trhoviště byly „stínovat“ naše učitele v minulých letech. Jídlo je zajištěno. Dopravu garantuje 
osvědčená firma – Jan Janota z Pilníkova. Pojištění na cestu do zahraničí si hradí každý sám. Bývá 
zvykem, že našim partnerům vezeme nějaké dárky a připravujeme společné jednotné oblečení (triko 
nebo vestu) – to rozhodneme na sněmu MAS, který se bude konat 17. 9. 2015 v Libňatově. O 
případné změně v programu budeme včas informovat. 

 

Financování exkurze: 

- plnoprávní partneři MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. – na základě vyplněné přihlášky 
bude dán příspěvek ve výši 1 000 Kč, bude možné dle dohody přefakturovat;  

- učitelé z projektu Stínování učitelů – bude řešeno se zaměstnavateli; 

- zástupci obce Libňatov – bude řešeno se starostou Jaroslavem Tomešem. 

 

Program:  

Pondělí – 26. 10.  

http://www.kjh.cz/
http://www.kjh.cz/partneri.php
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6:00 – odjezd – nástupní čas a místa budou upřesněna podle zájemců a dohody s účastníky, prioritou 

je zajistit dopravu učitelům -. 

20:00 – příjezd 

- ubytování a večeře – Penzion Prameň (Vinianské jezero) – www.penzionpramen.sk  
- přivítání s přáteli z MAS Poondavie a Mikroregionu Poondavie 

 

Úterý - 27. 10.  

- 7:00 – snídaně a přesun do ZŠ Rakovec nad Ondavou 

obec Rakovec 
http://www.rakovecnadondavou.sk/ 

Základná škola s materskou školou 
http://zsrakovec.edupage.org/ 

 

7:45 – 12:00 – dopolední blok 

- Pozorování metod a postupů zavedených ve výuce přírodovědných předmětů (zeměpis, 

přírodopis, fyzika, chemie apod.), technických předmětů, matematiky, cizích jazyků, 

informatiky a programování – pro učitele a zájemce 

- Pro ostatní účastníky exkurze - prohlídka školy a diskuze s vedením školy, návštěva obce 

Rakovec nad Ondavou, exkurze po obci, setkání se s místními občany 

12:00 – 12:30 – oběd  

12:30 – 15:30 – odpolední blok 

- Pozorování metod a postupů zavedených ve výuce přírodovědných předmětů (zeměpis, 

přírodopis, fyzika, chemie apod.), technických předmětů, matematiky, cizích jazyků, 

informatiky a programování – pro učitele a zájemce 

- Pro ostatní účastníky exkurze – bude zajištěn program po dohodě s hostiteli – příklady 

dobré praxe a realizovaných projektů v regionu 

17:30 – večeře  

- Výměna zkušeností Setkání s partnery z MAS Poondavie, diskuze k přípravě partnerské 

smlouvy  

Středa - 28. 10. 

6:30 – snídaně a přesun do ZŠ Trhoviště 

obec Trhoviště 
http://www.trhoviste.ocu.sk/ 

Základná škola s materskou školou 
http://zstrhoviste.edupage.org/ 

http://www.kjh.cz/
http://www.penzionpramen.sk/
http://www.rakovecnadondavou.sk/
http://zsrakovec.edupage.org/
http://www.trhoviste.ocu.sk/
http://zstrhoviste.edupage.org/
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7:45 – 12:00 – dopolední blok 

- Pozorování metod a postupů zavedených ve výuce přírodovědných předmětů (zeměpis, 

přírodopis, fyzika, chemie apod.), technických předmětů, matematiky, cizích jazyků, 

informatiky a programování – pro učitele a zájemce 

- Pro ostatní účastníky exkurze - prohlídka školy a diskuze s vedením školy, návštěva obce, 

exkurze po obci, setkání se s místními občany 

12:00 – 12:30 – oběd  

12:30 – 15:30 – odpolední blok 

- Pozorování metod a postupů zavedených ve výuce přírodovědných předmětů (zeměpis, 

přírodopis, fyzika, chemie apod.), technických předmětů, matematiky, cizích jazyků, 

informatiky a programování – pro učitele a zájemce 

- Pro ostatní účastníky exkurze – bude zajištěn program po dohodě s hostiteli – příklady 

dobré praxe a realizovaných projektů v regionu 

17:30 – večeře  

- Výměna zkušeností Setkání s partnery z MAS Poondavie, diskuze k přípravě partnerské 

smlouvy  

  

Čtvrtek – 29. 10.  

6:30 – snídaně a přesun do ZŠ Tušická Nová Ves 

obec Tušická Nová Ves 
http://www.tusickanovaves.sk/ 

Základná škola s materskou školou 
http://www.zstusicka.edu.sk/ 

 

7:45 – 12:00 – dopolední blok 

- Pozorování metod a postupů zavedených ve výuce přírodovědných předmětů (zeměpis, 

přírodopis, fyzika, chemie apod.), technických předmětů, matematiky, cizích jazyků, 

informatiky a programování – pro učitele a zájemce 

- Pro ostatní účastníky exkurze - prohlídka školy a diskuze s vedením školy, návštěva obce, 

exkurze po obci, setkání se s místními občany 

12:00 – 12:30 – oběd 

12:30 – 15:30 – odpolední blok 

http://www.kjh.cz/
http://www.tusickanovaves.sk/
http://www.zstusicka.edu.sk/
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- Pozorování metod a postupů zavedených ve výuce přírodovědných předmětů (zeměpis, 

přírodopis, fyzika, chemie apod.), technických předmětů, matematiky, cizích jazyků, 

informatiky a programování programování – pro učitele a zájemce 

- Pro ostatní účastníky exkurze – bude zajištěn program po dohodě s hostiteli – příklady 

dobré praxe a realizovaných projektů v regionu 

17:30 – večeře  

- Výměna zkušeností Setkání s partnery z MAS Poondavie, diskuze k přípravě partnerské 

smlouvy  

Pátek - 30. 10.  

8:00 – 8:30 – snídaně  

- Rozloučení s partnery  

10:00 – odjezd do ČR 

Oběd nebo večeře dle zájmu cestou 

Do 24:00 – příjezd  

 

Dotazy volejte na Jana Balcara, 777 851 871, Balcar@kjh.cz. 

http://www.kjh.cz/
mailto:Balcar@kjh.cz

