
Místní akční skupina Pomalší o.p.s. 

 zlepšování kvality života ve 
venkovských oblastech 
 
 aktivní získávání a rozdělování 
dotačních prostředků metodou 
LEADER 
 



Po cestách a hradech doby Karla IV. 

Program rozvoje venkova, osa IV LEADER, opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce 
 
Celkové náklady projektu 4.850.000,- Kč 
 
Koordinační MAS Poszaví o.p.s. 
Partnerské MAS Pomalší o.p.s. a Rakovnicko o.p.s. 
 
Realizace projektu  říjen 2013 – prosinec 2014 
 
Partneři projektu 

Hrady na Malši o.s. 
Základní školy, základní umělecké školy,  Dům dětí a mládeže z území MAS Pomalší 



Proč to děláme? 
 
Rozšíření spolupráce mezi místními akčními skupinami tří regionů společným 
tématem - pomoc při hledání styčných bodů mezi životem dnes a dříve (nejen cesty ve 
smyslu geografickém, ale i časovém), přiblížit středověký způsob života a cestování v 
době Karla IV. dnešní generaci. 
 
Zvýšení zájmu a povědomí o regionálních památkách - zkvalitnění péče o místní 
dědictví prostřednictvím stavebních výdajů na zlepšení vybavenosti a dostupnosti 
památek a vytvořením interaktivních expozic a prezentačních prostředků a dále 
prostřednictvím vzdělávacího projektu, který bude zahrnovat mimo jiné výzkumné, 
vědecké, umělecké, řemeslné i jiné tvůrčí aktivity zapojených dětí a pedagogů. 
 
Zvýšení spolupráce a soudržnosti mezi regionálními a celostátními školami 
prostřednictvím setkávání dětí za účelem posilování lokální kulturní identity a 
patriotismu, výměny informací o kulturních identitách z jiných regionů na území Česka. 
 
Výchova a zlepšování mezilidských vztahů skrze místního dědictví. 
 
Zpracování studijních materiálů, vytvoření haptických exponátů, pomůcek a modelů 
k realizaci prohlídkových tras a okruhů pro nevidomé a slabozraké a tím napomáhání 
rovných příležitostí pro nevidomé a slabozraké. 



Výchova a vzdělávání na památkách  
příklady dobré praxe 



















Projekt spolupráce – cíle 

• Spolupráce realizátorů projektu se školami 
– přímý kontakt s dětmi a pedagogy 
(motivace, tvorba, realizace i evaluace)  

• Vytváření sítě spolupracujících škol (vč. 
vytváření spolupráce s pracovníky na 
památkách a pracovníky MAS) 

• Spolupráce samotných dětí v týmu 
(projektové práce) 

• Výchova na památkách – vytváření vztahu 
k našemu kulturnímu dědictví  
 



Školní týmy  

• Cílem je vybrat 8 – členný školní tým, který odjede s 
pedagogickým doprovodem na hrad Křivoklát (týdenní 
setkání škol v červnu)  

• Děti budou v roli průvodce, který prezentuje kulturní 
dědictví 

• Proniknutí do speciální formy práce se skupinou 
handicapovaných 

• Seznámení s týmy z jiných regionů Čech s podobnými 
zájmy 

• Děti si zkusí evaluovat dílo, na kterém se aktivně podílely  



Zadání 

• V průběhu ledna až dubna 2014 budou žáci pracovat ve 
školách. V květnu proběhne práce na Pořešíně. 

• Každý školní tým si ve spolupráci s koordinačním týmem 
v regionu vybere jedno téma, kterému budou věnovat čas ve 
škole (v hodinách výtvarné výchovy, ICT, českého jazyka, 
dějepisu apod.) a následně čas strávený na hradě Pořešíně 
v dubnu 2014 v rámci umělecko-řemeslných dílen.  

• Výsledkem školní práce bude literární práce (může být 
zpracováno libovolně, například jako kronika, pracovní list, 
dokument ve wordu, prezentace v PowerPointu, komiks, může 
být vložena kresba, iluminace, fotografie, nebo rozšířit o koláž, 
album, atlas apod.).  

• Literární práce by se měla věnovat zvolenému tématu, a mohl 
by se na ní podílet celý projektový tým.  



Prezentace na Pořešíně 

• Celodenní program na hradě Pořešíně, kde 
budou děti pracovat v rámci umělecko-
řemeslných dílen   

• Navrhovaná témata umělecko-řemeslných 
dílen:  

• KUCHAŘ  

• KOVÁŘ  

• KUCHAŘ 

• HISTORIK  

• HUDEBNÍK 
 



Aktivity na Křivoklátě 

• Týdenní setkání ZŠ ze 3 regionů (Pomalší, 
Posázaví, Rakovnicko) 

• Řetězové provázení 

• Pilotní ozkoušení volnočasových dílen (např. 
Alchymistická badatelna, řezbářská dílna aj. 

• Zábavný program a hry celý týden  

• Prohlídka hradních interiérů a exteriérů, vč. okolí 
Křivoklátu  

• Nocleh na hradě  


