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CZ.1.07/1.1.10/01.0091 
 

PROGRAMOVÝ  LIST  AKCE  
 

Program akce:             „Komunikace žák ů s radnicí“ 
                             
Cílová skupina žák ů:    6.-8. ročník  ZŠ   -Regionální reklamní agentura žáků 
                         Počet:   15 – 20 
 
Forma:       - pedagogika celistvé výchovy s metodou aktivního učení formou  
                        písemné a diskuzní komunikace  
 
Organizace:   - 1 školní vyučovací hodina, domácí příprava a vlastní  diskuzní 
                              setkání se zástupci města  
 
Požadavky:  -   důsledná znalost problematiky z hlediska učitele a vstřícnost 
                              vedení města 
                               
Cíle  akce:    -   „ Žáci – spolutvůrci života školy a města“. Říká se, že co je smyslu- 
                             plné pro dospělé, nemusí znamenat  totéž pro žáky, ale v případu 
                             jejich zapojení  do  spolurozhodování a vyslovení názoru na vyba- 
                             vení a úpravy ve škole, ve městě, jejich přání,  toto určitě  význam 
                             má. 
 
Vazby  na  kompetence ŠVP ZV:    -  kompetence k učení  

- kompetence  sociální a personální 
- kompetence komunikativní 
- Kompetence občanské 
- kompetence k řešení problémů 
- kompetence pracovní 
 

Vazby na oblasti ŠVP ZV:                 -   rozvoj  schopnosti poznání 
                                                                  -    kreativita 
                                                                  -    komunikace 
                                                                  -    kulturní diferenciace 
                                                                  -    vztah  člověka  k  prostředí 

- týmová práce a spolupráce 
 
Vazba  na  pr ůřezová  témata  ŠVP ZV:   -   osobnostní a  sociální výchova 

               -  multikulturní  výchova 
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               -  environmentální výchova 
               -   mediální výchova 

 
Pomůcky a vybavení:    - vybavená školní  učebna  s  dataprojektorem  
                                                 a interaktivní tabulí, ilustrační materiály o historii a  
                                                 současnosti města , zasedací místnost města, pod- 
                                                 kladové  o rozvoji města  ( mapy, plány,  fotodoku- 
                                                 mentace …). 
 
Program  osnova  hodiny, akce:    

1)  Zahájení, společné seznámení  s úkolem, řízená rozprava s ukázkami  
 o  stavu města. 

2)  Společné zpracování koncepce  dopisu starostovi města ( …co se nám 
 líbí, nelíbí, nejméně líbí, navrhované úpravy, přání, přehodnocení a ná- 
 vrhy názvů ulic apod. ) 

3) Domácí zpracování dopisu od každého žáka starostovi města. 
4) Společné vyhodnocení dopisu se žáky a příprava na setkání se mstarostou 

Města. 
5) Setkání  starosty a žáků na radnici. 

 
 
Poznámka :   Informovat o výsledcích prostřednictvím městského zpravodaje 
                          občany města. 
 
Autor:    Mgr. Václav Kuneš,  Mgr. Zdeňka  Pojslová 
 
Realizátor:             Základní škola M.J.Husa a Mateřská  škola  Husinec leden  2010 


