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Stručný popis projektu v jazyce partnera/ Streszczenie projektu w języku polskim
Registrační číslo MONIT/ Numer rej. projektu: CZ.322/3.3.06/10.01694…………………..

ČESKÝ/POLSKÝ1 STRUČNÝ POPIS PROJEKTU/
STRESZCZENIE PROJEKTU
1. Název a umístění projektu/ Tytuł projektu, Lokalizacja projektu:
Držím se kořenů života a rostu
Trzymam sie korzeni žicia i rosne
Základní škola a Mateřská škola Leoše Janáčka Hukvaldy, příspěvková organizace
Frýdecko-Místecko – Beskydy – mikroregionu povodí Ondřejnice
2. Stručný popis projektu/ Krótki opis projektu:
Stručný popis akce/ Krótki opis:
Projekt je založen na principu vzájemného setkávání a poznávání krajiny, přírodního
bohatství, zvyků a tradic sousedních států žáky základních škol s jejich pedagogy. Realizace
proběhne formou vzájemné návštěvy a společného programu v Základní škole Hukvaldy a
Szkoly podstawowe v Wisle-Glebcach (wojewódzsta Šlaskiego, okres Cieszyn) a následně
formou výměny v polské škole. Učitelé ZŠ Hukvaldy připraví pro žáky program skládající
se z poznávání kraje (okolí), představení místních kulturních tradic a soutěží v oblasti
kulturně-vzdělávací a poznávací (vzdělávací). Součásti poznávání a vzájemného setkání
bude ubytování na r.s. v blízkosti Hukvald a výlet za poznáváním historických a kulturních
památek kraje. Obdobou tohoto setkání bude výměnný pobyt ve SP ve Wisle-Glebcach,
který bude zaměřen zejména na poznávací a sportovní vyžití (okružní poznávací výjezd,
sportovní aktivity a soutěže a seznámení s okolím Wisly v rámci ubytování ZŠ Hukvaldy.
Aktivity budou hrazeny příjemcem dotace ZŠ Hukvaldy.
Přeshraniční dopad projektu/ Efekt transgraniczny:
Pro obě organizace a jejich aktéry je základní poznatkem = dopadem přeshraničního
setkávání, nalezení nových zajímavých možností v oblasti cestovního ruchu, poznávání
tradic a zvyků, budování partnerství a tím odstranění bariér komunikačních, jazykových,
obav z cizího prostředí. Zejména velkým dopadem bude nabídka možnosti práce v týmu a
zapojení do mezinárodního týmu využitím cizích jazyků a tím podpora jejich využití.
Cíle/očekávané výsledky/dopady/ Cele/oczekiwania/rezultaty :
Od projektu očekáváme, že aktivity projektu přispějí k podpoře a rozvoji turismu, čímž
bude vzájemná návštěva kolektivů obou škol, včetně kulturního, vzdělávacího a turistického
programu. Kolektivy obou škol docílí poznání tradic, zvyků, dovedností a možností
zahraničního partnera = základní dopad projektu. U obou skupin žáků bude navozena
atmosféra spolupráce mezi komunitami z obou stran hranice a bude podpořeno zlepšení
kulturního, vzdělávacího i společenského rozvoje zejména u mladé generace s využitím a
prohloubením dovednosti použití cizího jazyka v praxi.

3. Rozpočet (v Kč)/Koszt projektu:
Celkový rozpočet /Planowany koszt projektu

…13 269,72 EUR……..
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(včetně jakéhokoliv spolufinancování / razem z innym dofinansowaniem)
Požadovaná dotace z FMP Euroregionu Beskydy-Beskidy/ Wnioskowana kwota
dofinansowania z FMP Euroregionu Beskidy-Beskydy
11 279,00.EUR….. tj. 85. % z celk. rozpočtu / % z całego budżetu projektu
4. Žadatel /Wnioskodawca :
Název organizace/ Nazwa: Základní škola a Mateřská škola Leoše Janáčka Hukvaldy,
příspěvková organizace
Adresa/Adres: Hukvaldy 162, 739 46 Hukvaldy
Tel.: +420558699238
ředitelka školy Mgr. Alena Lévová
Fax:
Projektový manažer/Menager projektu:
Jméno/Imię i nazwisko: Mgr. Petr Kristiník
Funkce/ Funkcja: projektový manažer
5. Zahraniční partner/ Partner zagraniczny:
Název organizace/ Nazwa organizacji: Szkola Podstawowa nr 4
Michejdy w Wisle-Glebcach
Adresa/Adres: Wisla-Glebce, ul. Kopydlo 74, 43-460

Tel: 0048725996425
Fax:
Osoba zodpovědná za projekt/ Osoba odpowiedzialna za projekt:
Jméno/Imię i nazwisko: Lydia Konik
Funkce/ Funkcja: Dyrektor

Im. Ks. Seniora F.

