Modernizace vzdělávání v oblasti
profesní přípravy vzdělávacího oboru
Zahradnické práce

Obsah
1

Informace o projektu ................................................................................................... 4

2

Cíl projektu ................................................................................................................... 5

3

Klíčové aktivity ............................................................................................................ 5

4

Personální obsazení .................................................................................................... 5

5

Partneři projektu .......................................................................................................... 5

6

Akce, kurzy a workshopy ............................................................................................ 5

7

Zápisy z akcí ................................................................................................................ 7
7.1

Adventní aranžování I. ............................................................................................ 7

7.2

Vánoční aranžování I. ............................................................................................. 8

7.3

Vánoční aranžování II. ............................................................................................ 8

7.4

Valentýnské aranžování I. ....................................................................................... 9

7.5

Valentýnské aranžování II. ...................................................................................... 9

7.6

Valentýnské aranžování III. ....................................................................................10

7.7

Velikonoční aranžování ..........................................................................................11

7.8

Exkurze Hostětín ....................................................................................................11

7.9

Realizace odborného kurzu SBĚR 6.10.2011, Marie Hubíková, kurz pro žáky Střední

škola MESIT, o.p.s., Uherské Hradiště, Soví hora, Sady, 8 žáků SŠ, ...............................12
7.10 Realizace odborného kurzu SBĚR 13.10.2011, Marie Hubíková, kurz pro žáky Střední
škola MESIT, o.p.s., Uherské Hradiště, Končiny, Sady, 8 žáků SŠ, ..................................13
7.11 Realizace odborného kurzu SBĚR 18.10.2011, Mgr. Miloslava Ryšavá, kurz pro žáky
Střední škola MESIT, o.p.s., Uherské Hradiště, Rochus, 11 žáků SŠ, ..............................13
7.12 Realizace odborného kurzu SUŠENÍ 18.10.2011, Marie Hubíková, kurz pro žáky
Střední škola MESIT, o.p.s., Uherské Hradiště, 8 žáků SŠ, ..............................................13
7.13 Realizace odborného kurzu SBĚR 19.10.2011, Bc. Jiřina Psotná, kurz pro žáky
Střední škola MESIT, o.p.s., Uherské Hradiště, Mařatice, Východ, 9 žáků SŠ, .................14
7.14 Realizace odborného kurzu SBĚR 20.10.2011, Bc. Jiřina Psotná, kurz pro žáky
Střední škola MESIT, o.p.s., Uherské Hradiště, Stará Olšava, Sady, 9 žáků SŠ,..............14
7.15 Realizace odborného kurzu SUŠENÍ 20.10.2011, Marie Hubíková, kurz pro žáky
Střední škola MESIT, o.p.s., Uherské Hradiště, 8 žáků SŠ, ..............................................15
7.16 Realizace odborného kurzu SUŠENÍ 21.10.2011, Mgr. Miloslava Ryšavá, kurz pro
žáky Střední škola MESIT, o.p.s., Uherské Hradiště, 11 žáků SŠ, ....................................15
7.17 Realizace odborného kurzu SUŠENÍ 21.10.2011, Bc. Jiřina Psotná, kurz pro žáky
Střední škola MESIT, o.p.s., Uherské Hradiště, 9 žáků SŠ, ..............................................16
7.18 Realizace odborného kurzu SUŠENÍ 24.10.2011, Bc. Jiřina Psotná, kurz pro žáky
Střední škola MESIT, o.p.s., Uherské Hradiště, 9 žáků SŠ, ..............................................16

2

7.19 Realizace odborného kurzu SBĚR 25.10.2011, Mgr. Miloslava Ryšavá, kurz pro žáky
Střední škola MESIT, o.p.s., Uherské Hradiště, 13 žáků SŠ, ............................................16
7.20 Realizace odborného kurzu SUŠENÍ 31.10.2011, Mgr. Miloslava Ryšavá, kurz pro
žáky Střední škola MESIT, o.p.s., Uherské Hradiště, 13 žáků SŠ, ....................................17
7.21 Realizace vzdělávacího kurzu Úvod do inkluzívního vzdělávání a speciální pedagogika
v kostce 18.11.2011, PhDr. Markéta Šefflová, Uherské Hradiště, 15 pedagogických
pracovníků, .......................................................................................................................17
7.22 Realizace odborného kurzu SUŠENÍ 23.11.2011, Mgr. Miloslava Ryšavá, kurz pro
žáky Střední škola MESIT, o.p.s., Uherské Hradiště, 10 žáků SŠ, ....................................17
7.23 Realizace odborného kurzu SUŠENÍ 23.11.2011, Bc. Jiřina Psotná, kurz pro žáky
Střední škola MESIT, o.p.s., Uherské Hradiště, 10 žáků SŠ, ............................................18
7.24 Realizace odborného kurzu Aranžování 23.11.2011, Mgr. Naděžda Kučerová, kurz
pro žáky Střední škola MESIT, o.p.s., Uherské Hradiště, 9 žáků SŠ, ................................18
7.25 Realizace odborného kurzu SUŠENÍ 24.11.2011, Marie Hubíková, kurz pro žáky
Střední škola MESIT, o.p.s., Uherské Hradiště, 8 žáků SŠ, ..............................................19
7.26 Kurz aranžování s adventní tématikou na ZŠ Čtyřlístek, 1.12.2011 ........................19
7.27 Kurz aranžování s adventní tématikou - adventní výzdoba (Hubíková), 5.12.2011 .19
7.28 Kurz s adventní tématikou (Psotná), 5.12.2011 ......................................................19
7.29 Kurz aranžování s adventní tématikou na ZŠ Čtyřlístek, 8. 12. 2011 ......................19
7.30 Kurz aranžování s adventní tématikou na ZŠ a MŠ Speciální, 15.12.2011 .............19
7.31 Kurz jarního aranžování ZŠ a MŠ Uherské Hradiště (Ryšavá, Hubíková), 23.2.2012
20
7.32 Kurz jarního aranžování na ŽŠ Čtyřlístek (Ryšavá, Hubíková), 29.3.2012..............20
7.33 Kurz Velikonoční aranžování, 4.4.2012 ..................................................................20
7.34 Kurz Agresivita žáků pro pedagogické pracovníky, 5. 4. 2012 ................................20
7.35 Exkurze Kovosteel, 17.4.2012 ................................................................................20
7.36 Workshop dekorace do interiéru, 26. 4. 2012 .........................................................20
7.37 Kurz aranžování - Jarní věneček, 25.4.2012 ..........................................................21
7.38 Workshop Vítání Jara, 26.4.2012 ...........................................................................21
7.39 Workshop dekorace do interiéru, 26. 4. 2012 .........................................................21
7.40 Workshop Jarní Věneček, 27.4.2012......................................................................21
7.41 Workshop - vysazované dekorace do interiéru, 27. 4. 2012 ...................................21
7.42 Aktivita ŠKOLA V PŘÍRODĚ, 28. - 29. 5. 2012.......................................................22

3

1

Informace o projektu

Základní informace o projektu
Název projektu

Modernizace vzdělávání v oblasti profesní přípravy vzdělávacího oboru
Zahradnické práce

Číslo projektu

CZ.1.07/1.2.08/03.0021

Zkrácený název projektu

Ruku v ruce s přírodou

Název projektu anglicky

Hand to hand with life

Datum zahájení projektu

1. 11. 2010

Datum ukončení projektu

29. 6. 2012

Doba trvání projektu

20 měsíců

Žadatel projektu
Název subjektu

Střední škola MESIT, o.p.s.

Právní forma

Obecně prospěšná společnost

IČ

25318390

Plátce DPH

Ne

Počet zaměstnanců

54

Typ žadatele

Školy a školská zařízení (tj. právnická osoba zapsaná ve školském rejstříku)

Operační program
Číslo operačního programu

CZ. 1.07

Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo prioritní osy

7.1

Název prioritní osy

Počáteční vzdělávání

Číslo oblasti podpory

7.1.2

Název oblasti podpory

Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami

Číslo výzvy

03

Název výzvy

Zlínský kraj - výzva č. 3 pro GP - oblast podpory 1.2

Typ projektu

grantový

Kód prioritního tématu

72

Název prioritního tématu

Navrhování, zavádění a provádění reforem systémů vzdělávání a odborné
přípravy s cílem rozvíjet zaměstnatelnost, zvyšování významu základního a
odborného vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce a neustálé zlepšování
dovedností vzdělávacích pracovníků s ohledem na inovace a znalostní
ekonomiku.

Typ území

Město

4

Cíl projektu

2

Cílem projektu je vytvořit funkční a moderní výukové prostředí pro rozvoj zkušeností, dovedností, manuální zručnosti
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami oboru Zahradnické práce. V rámci projektu, který bude realizován až do
29. června 2012, budou vytvořeny specifické podpůrné výukové materiály v elektronické podobě, pracovní listy,
prezentace, manuály a postupy práce pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. V rámci projektu budou
pořádány odborné kurzy a workshopy určené pro žáky a jejich rodiče.

Klíčové aktivity

3

01. Tvorba vyučovacích metod a nových výukových materiálů pro rozvoj zkušeností, dovedností a návyků dětí a
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
02.

Vytvoření podmínek v odborné složce přípravy žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

03.

Rozvoj manuálních schopností žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

04.

Stáže a exkurze v zařízeních k získání zkušeností dobré praxe

05.

Evaluace vyučovacích metod, modulů a pomůcek ke vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Personální obsazení

4

Hlavní manažer projektu

Ing. Lenka Mikulová

Administrátor projektu

PaedDr. Věra Luxová

Koordinátor projektu

Mgr. Miloslava Ryšavá

Finanční manažer

Marie Kovářová

Metodici předmětů

Marie Hubíková
Mgr. Miloslava Ryšavá
Bc. Jiřina Psotná
Bc. Martin Vaculík
Ing. Blanka Vyoralová
Mgr. Irena Pořízková

Správce e-learningových
aplikací

Ing. Jindřich Zdráhal

Partneři projektu

5

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště
Základní škola a Mateřská škola speciální Uherské Hradiště
Základní škola a mateřská škola Čtyřlístek, s.r.o.





6

Akce, kurzy a workshopy

Listopad




27. 11. 2010 - Uherské Hradiště, Měšťanská beseda - Odborný kurz „ARANŽOVÁNÍ"
27. 11. 2010 - Uherské Hradiště, Měšťanská beseda - Odborný workshop se zaměřením na Aranžování

5

Prosinec




15. 12. 2010 - Uherské Hradiště, Střední škola MESIT, o.p.s. - Odborný workshop se zaměřením na tvorbu
vánočních dekorací
17. 12. 2010 - Uherské Hradiště, Střední škola MESIT, o.p.s. - Odborný workshop se zaměřením na tvorbu
vánočních dekorací

Leden
Únor





8. 2. 2011 - Uherké Hradiště, Základní škola speciální - Odborný workshop s tématikou Valentýn
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23.2.2012 - ZŠ a MŠ Uherské Hradiště (Ryšavá, Hubíková)

Březen



29.3.2012 - ŽŠ Čtyřlístek (Ryšavá, Hubíková)

Duben
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Květen



28. - 29. 5. 2012 - aktivita ŠKOLA V PŘÍRODĚ
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Zápisy z akcí

7.1

Adventní aranžování I.

Dne 27. listopadu 2010 pořádala Nadace Děti-kultura-sport za účasti Střední školy MESIT, o.p.s. pletení
adventních věnečků.
V prostorách bývalé Měšťanské besedy si zájemci z řad dětí i dospělých, mohli vytvořit vlastní adventní
věnečky.
Profesionální aranžérky Marie Hubíková, Bc. Jiřina Psotná, Mgr. Miloslava Ryšavá ze Střední školy
MESIT, o.p.s. vedly děti i dospělé při vytváření adventních věnců. Odbornou radou, názornou ukázkou
a povzbuzením při práci, motivovaly aranžérky téměř dvě stě zájemců, kteří si odnášeli vlastnoručně
vytvořené adventní věnce.
Střední škola MESIT, o.p.s. touto akcí zahájila projekt Modernizace vzdělávání v oblasti profesní
přípravy vzdělávacího oboru Zahradnické práce, reg. č. CZ.1.07/1.2.08/03.0021, který je
spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
V Uherském Hradišti, dne 27. listopadu 2010
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7.2

Vánoční aranžování I.

Při příležitosti očekávání svátků vánočních pořádala dne 15. prosince 2010 Střední škola MESIT, o.p.s.
workshop věnovaný vánočnímu aranžování ozdob. V prostorách školy si zájemci z řad dětí i dospělých,
mohli vytvořit vlastní vánoční výrobky za účasti aranžérek Marie Hubíkové a Mgr. Miloslavy Ryšavé. Ty
odborně vedli a spolupracovali s dětmi i dospělými při vlastnoručním vytváření vánočního aranžmá,
které si zájemci odnášeli domů.
Střední škola MESIT, o.p.s. touto akcí pokračuje v projektu Modernizace vzdělávání v oblasti profesní
přípravy vzdělávacího oboru Zahradnické práce, reg. č. CZ.1.07/1.2.08/03.0021, který je
spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
V Uherském Hradišti, dne 15. prosince 2010

7.3

Vánoční aranžování II.

Dne 17. prosince 2010 navštívili Střední školu MESIT, o.p.s. žáci partnerské ZŠ a MŠ Uherské
Hradiště, Palackého náměstí u příležitosti konání 3. workshopu zaměřeného na vánoční aranžování.
Skupina žáků pracovala pod vedením aranžérky Mgr. Miloslavy Ryšavé za asistence studentů třetího
ročníku oboru Květinářské práce - květinářské a aranžérské práce. Během workshopu se jim zdařilo
vyrobit řadu hezkých vánočních ozdob a svícnů, které jim poslouží jako příjemná dekorace. Zároveň si
žáci mohli v praxi vyzkoušet práci aranžéra, což jim může být v budoucnu nápomocno při volbě dalšího
oboru vzdělávání a profesní orientace.
Střední škola MESIT, o.p.s. touto akcí pokračuje v projektu Modernizace vzdělávání v oblasti profesní
přípravy vzdělávacího oboru Zahradnické práce, reg. č. CZ.1.07/1.2.08/03.0021, který je
spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
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V Uherském Hradišti, dne 17. prosince 2010

7.4

Valentýnské aranžování I.

Dne 8. února 2011 navštívili studenti oboru Květinářské práce – květinářské a aranžérské práce pod
vedením Mgr. Miloslavy Ryšavé projektového partnera projektu Ruku v ruce s přírodou Základní školu a
Mateřskou školu speciální v Uherském Hradišti. Společně se žáky 2., 3. a 4. tříd vyráběli a aranžovali
suché květinové vazby, které se pak staly krásným dárkem ke dni sv. Valentýna.
Akce se zúčastnilo 12 dětí našeho projektového partnera pod vedením Mgr. Daňhela a Mgr. Budíkové.
Projekt tímto způsobem napomáhá v rozvoji motoriky a estetického cítění u žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami.
Střední škola MESIT, o.p.s. touto akcí pokračuje v projektu Modernizace vzdělávání v oblasti profesní
přípravy vzdělávacího oboru Zahradnické práce, reg. č. CZ.1.07/1.2.08/03.0021, který je
spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
V Uherském Hradišti, dne 8.února 2011

7.5

Valentýnské aranžování II.

Dne 9. února 2011 navštívili studenti oboru Květinářské práce - květinářské a aranžérské práce pod
vedením Mgr. Miloslavy Ryšavé dalšího projektového partnera projektu Ruku v ruce s přírodou.
Tentokráte Základní školu a mateřskou školu Čtyřlístek, s.r.o. v Uherském Hradišti.
Společně s více jak 25. žáky této školy a za spolupráce Mgr. Červenkové, Mgr. Galové a Mgr. Šáchové
vytvářeli živou vazbu přízdoby růže určenou jako dárek ke svátku sv. Valentýna.
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Projekt tímto způsobem napomáhá, mimo rozvoje motoriky a estetického cítění, i v další profesní
orientaci žáků, nabízí novou možnost realizace a případné studijní orientace. Napomáhá žákům poznat
nové prostředí a seznámit se s potencionálním učebním oborem střední školy.
Střední škola MESIT, o.p.s. touto akcí pokračuje v projektu Modernizace vzdělávání v oblasti profesní
přípravy vzdělávacího oboru Zahradnické práce, reg. č. CZ.1.07/1.2.08/03.0021, který je
spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
V Uherském Hradišti, dne 9. února 2011

7.6

Valentýnské aranžování III.

Dne 11. února 2011 navštívili žáci Základní školy a Mateřské školy Palackého v Uherském Hradišti,
třetího projektového partnera projektu Ruku v ruce s přírodou, areál střední školy MESIT, o.p.s.
Mimo prohlídky celého komplexu a seznámením se s jednotlivými nabízenými učebními obory pak pod
vedením aranžérek Mgr. Ryšavé a Hubíkové, společně se svými vyučujícími Mgr. Magdálkovou a Mgr.
Škárkovou, vytvářeli živé aranžmá určené ke dni svátku sv. Valentýna - živá vazba, přízdoba růže.
Projekt tímto způsobem napomáhá, mimo rozvoje motoriky a estetického cítění i v další profesní
orientaci žáků, nabízí novou možnost realizace a případné studijní orientace. Napomáhám žákům
poznat nové prostředí a seznámit se s potencionálními učebními obory střední školy.
Střední škola MESIT, o.p.s. touto akcí pokračuje v projektu Modernizace vzdělávání v oblasti profesní
přípravy vzdělávacího oboru Zahradnické práce, reg. č. CZ.1.07/1.2.08/03.0021, který je
spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
V Uherském Hradišti, dne 11. února 2011
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7.7

Velikonoční aranžování

Dne 20. dubna 2011 se měli možnost žáci naší školy oboru Zahradnické práce a oboru Květinářské
práce - květinářské a aranžérské práce zúčastnit dalšího z workshopů konaného v rámc
projektu Modernizace vzdělávání v oblasti profesní přípravy vzdělávacího oboru Zahradnické práce,
reg. č. CZ.1.07/1.2.08/03.0021, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky.
Pod vedením učitelek odborného výcviku a mentorek projektu Marie Hubíkové, Bc. Jiřiny Psotné a Mgr.
Miloslavy Ryšavé vytvářelo více než 20 zájemců na základě společného zadání „Velikonoční aranžmá".
Projekt tímto způsobem napomáhá rozvoji zručnosti i fantazie žáků daného oboru. Zároveň žáky
seznamuje s tradičními křesťanskými svátky a dává možnost poznat krásu minulosti, čímž zaručuje
udržitelnost našich tradic pro další pokolení.
V Uherském Hradišti, dne 20. dubna 2011

7.8

Exkurze Hostětín

V rámci projektu Modernizace vzdělávání v oblasti profesní přípravy vzdělávacího oboru Zahradnické
práce, navštívili ve dnech 13. 9. a 15. 9. 2011 žáci naší školy ekologické Centrum Veronica v malé
vesničce Hostětín na pomezí Bílých Karpat, známou i návštěvou prince Charlese v loňském roce.
13. 9. 2011 se exkurze zúčastnili žáci E oborů - Pečovatelské práce a Obráběči kovů v počtu 38 žáků,
pedagogický dozor Mgr. A. Přerovská, J. Kouřimská, E. Strýček, Ing. F. Prášil.
15. 9. 2011 se exkurze zúčastnili žáci E oboru - Zahradnické práce, C oboru - Praktické školy jednoleté
a dvouleté v počtu 38 žáků, pedagogický dozor M. Hubíková, Bc. J. Psotná, Mgr. M. Ryšavá, Bc. A.
Chromá.
Žáci absolvovali interaktivní exkurzi „ Hostětínem letem světem", kde je pracovníci Centra provedli po
jednotlivých projektech udržitelného rozvoje. U každého z projektů se žáci dozvěděli související
tématickou informaci (pro žáky přijatelnou formou výkladu), zjišťovali konkrétní přínosy a porovnávali s
„nešetrnými" způsoby.
První zajímavostí byla původní dřevěná bezdýmová sušírna s posuvnými lískami na ovoce, která je po
padesátileté odmlce zrekonstruovaná a opět se v ní začalo sušit ovoce.
Zajímavé byly také dřevěné sochy ze sochařského sympozia podél vycházkové trasy, zaměřené na
určité pověsti, zajímavosti, např. Vodník (celkem se v krajině nachází 15 dřevěných soch).
Dalším objektem byla kořenová čistírna odpadních vod, která vznikla jako první svého druhu na
východě Moravy. Odtud jsme pokračovali k centrální výtopně spalující biomasu, kde se žáci dozvěděli,
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jak vypadá dřevní štěpka, kterou výtopna využívá, kolik domů je napojeno na centrální systém vytápění,
kudy proudí teplo, atd.
Žáci si mohli prohlédnout výrobní linku BIO - moštárny na zpracování jablek na přírodní jablečnou
šťávu a způsoby konzervace pastorací.
Závěrem prohlídky byla návštěva pasivního domu, který byl postaven v roce 2006 jako první česká
veřejná budova splňující pasivní standard. Zde následoval výukový program „Řemesla našich předků".
Žáci se seznámili s typickými i méně známými řemesly a řemeslnými výrobky, v praktické části si
vyzkoušeli práci s ovčí vlnou.
Na zahradě s původními odrůdami ovocných stromů, byl program doplněn o pohybově poznávací hry
zaměřené na přírodovědné téma a poznávání bylinek s vysvětlením jejich použití.
Exkurze splnila svůj účel, žáci se seznámili velmi vhodnou formou s využití přírodních zdrojů, úsporou
energie, obnovitelnými zdroji energie a technologiemi šetrnými k životnímu prostředí v praxi.
Zapsala Ryšavá Mil.

7.9

Realizace odborného kurzu SBĚR 6.10.2011, Marie Hubíková, kurz pro žáky
Střední škola MESIT, o.p.s., Uherské Hradiště, Soví hora, Sady, 8 žáků SŠ,

Žáci Střední školy MESIT, o.p.s., se vydali na odborný kurz SBĚR do přírody na Soví horu v městské
části Uherského Hradiště Sady. Žáci si nasbírali přírodní materiál. Žáci byli rozděleni do dvou skupin a
bylo jim názorně předvedeno jakým způsobem a jak mají postupovat při sběru sušin. Každá skupiny
sbírala jiný druh přírodnin, jedna skupina se zaměřila na sběr Hortenzie, Šípků, Brslenu křídlatého,
Šišek a druhá skupina sbírala Přírodní trávy, Černý bez, Laskavce.
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7.10

Realizace odborného kurzu SBĚR 13.10.2011, Marie Hubíková, kurz pro žáky
Střední škola MESIT, o.p.s., Uherské Hradiště, Končiny, Sady, 8 žáků SŠ,

Žáci Střední školy MESIT, o.p.s., se vydali na odborný kurz SBĚR do přírody do části Končiny,
v městské části Uherského Hradiště Sady. Žáci si nasbírali přírodní materiál. Žáci byli rozděleni do
dvou skupin a bylo jim názorně předvedeno jakým způsobem a jak mají postupovat při sběru sušin.
Každá skupiny sbírala jiný druh přírodnin, jedna skupina se zaměřila na sběr Kaštanů, Šípků, Žaludů a
šišek a druhá skupina sbírala Přírodní trávy, Černý bez, Laskavce.

7.11

Realizace odborného kurzu SBĚR 18.10.2011, Mgr. Miloslava Ryšavá, kurz pro
žáky Střední škola MESIT, o.p.s., Uherské Hradiště, Rochus, 11 žáků SŠ,

Žáci Střední školy MESIT, o.p.s., se vydali na odborný kurz SBĚR do přírody chráněné krajinné oblasti
Rochus, v blízké části Uherské Hradiště. Žáci si nasbírali přírodní materiál. Žáci byli rozděleni do dvou
skupin a bylo jim názorně předvedeno jakým způsobem a jak mají postupovat při sběru sušin. Každá
skupiny sbírala jiný druh přírodnin, jedna skupina se zaměřila na sběr Kaštanů, Šípků, Brslenu
křídlatého a druhá skupina sbírala Přírodní trávy, okrasné listí stromů a Bez černý.

7.12

Realizace odborného kurzu SUŠENÍ 18.10.2011, Marie Hubíková, kurz pro žáky
Střední škola MESIT, o.p.s., Uherské Hradiště, 8 žáků SŠ,

Žáci Střední školy MESIT, o.p.s., se učili v rámci odborného kurzu SUŠENÍ zpracovat, uchovat, usušit,
očistit a opracovat nasbírané materiály ze dne 6. 10. 2011 na Soví hoře v Sadech. Žáci si přinesli
rostlinný materiál a připravili k metodě Sušení vzduchem - který je prastarý způsob konzervace rostlin,
při němž dochází k odpařování vody. Tato metoda byla použita na druzích: Hortenzie velkolistá, Šípky,
Brslen křídlatý, Přírodní trávy, Bez černý, Laskavec, Vrba.
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7.13

Realizace odborného kurzu SBĚR 19.10.2011, Bc. Jiřina Psotná, kurz pro žáky
Střední škola MESIT, o.p.s., Uherské Hradiště, Mařatice, Východ, 9 žáků SŠ,

Žáci Střední školy MESIT, o.p.s., se vydali na odborný kurz SBĚR do přírody do části Východ,
v městské části Uherského Hradiště Mařatice. Žáci si nasbírali přírodní materiál. Žáci byli rozděleni do
dvou skupin a bylo jim názorně předvedeno jakým způsobem a jak mají postupovat při sběru sušin.
Každá skupiny sbírala jiný druh přírodnin, jedna skupina se zaměřila na sběr Hortenzie, Šípků, Brslenu
křídlatého, Šišek a druhá skupina sbírala Přírodní trávy, Černý bez, Laskavce.

7.14

Realizace odborného kurzu SBĚR 20.10.2011, Bc. Jiřina Psotná, kurz pro žáky
Střední škola MESIT, o.p.s., Uherské Hradiště, Stará Olšava, Sady, 9 žáků SŠ,

Žáci Střední školy MESIT, o.p.s., se vydali na odborný kurz SBĚR do přírody do části Stará Olšava,
v městské části Uherského Hradiště Sady.
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7.15

Realizace odborného kurzu SUŠENÍ 20.10.2011, Marie Hubíková, kurz pro žáky
Střední škola MESIT, o.p.s., Uherské Hradiště, 8 žáků SŠ,

Žáci Střední školy MESIT, o.p.s., se učili v rámci odborného kurzu SUŠENÍ zpracovat, uchovat, usušit,
očistit a opracovat nasbírané materiály ze dne 13.10.2011 v části Končiny metodou lisování.

7.16

Realizace odborného kurzu SUŠENÍ 21.10.2011, Mgr. Miloslava Ryšavá, kurz pro
žáky Střední škola MESIT, o.p.s., Uherské Hradiště, 11 žáků SŠ,

Žáci Střední školy MESIT, o.p.s., se učili v rámci odborného kurzu SUŠENÍ zpracovat, uchovat, usušit,
očistit a opracovat nasbírané materiály ze dne 18.10.2011 v části Rochus metodou lisování.
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7.17

Realizace odborného kurzu SUŠENÍ 21.10.2011, Bc. Jiřina Psotná, kurz pro žáky
Střední škola MESIT, o.p.s., Uherské Hradiště, 9 žáků SŠ,

Žáci Střední školy MESIT, o.p.s., se učili v rámci odborného kurzu SUŠENÍ zpracovat, uchovat, usušit,
očistit a opracovat nasbírané materiály ze dne 19.10.2011 v části Mařatice - Východ metodou lisování.

7.18

Realizace odborného kurzu SUŠENÍ 24.10.2011, Bc. Jiřina Psotná, kurz pro žáky
Střední škola MESIT, o.p.s., Uherské Hradiště, 9 žáků SŠ,

Žáci Střední školy MESIT, o.p.s., se učili v rámci odborného kurzu SUŠENÍ zpracovat, uchovat, usušit,
očistit a opracovat nasbírané materiály ze dne 20.10.2011 v části Stará Olšava - Sady metodou sušení
přirozenou cestou - vzduchem.

7.19

Realizace odborného kurzu SBĚR 25.10.2011, Mgr. Miloslava Ryšavá, kurz pro
žáky Střední škola MESIT, o.p.s., Uherské Hradiště, 13 žáků SŠ,

Žáci Střední školy MESIT, o.p.s., se vydali na odborný kurz SBĚR do přírody v okolí školy.
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7.20

Realizace odborného kurzu SUŠENÍ 31.10.2011, Mgr. Miloslava Ryšavá, kurz pro
žáky Střední škola MESIT, o.p.s., Uherské Hradiště, 13 žáků SŠ,

Žáci Střední školy MESIT, o.p.s., se učili v rámci odborného kurzu SUŠENÍ zpracovat, uchovat, usušit,
očistit a opracovat nasbírané materiály ze dne 25.10.2011 v okolí školy a školní zahrady metodou
sušení přirozenou cestou - vzduchem.

7.21

Realizace vzdělávacího kurzu Úvod do inkluzívního vzdělávání a speciální
pedagogika v kostce 18.11.2011, PhDr. Markéta Šefflová, Uherské Hradiště, 15
pedagogických pracovníků,

Pedagogičtí pracovníci Střední školy MESIT, o.p.s. se účastnili vzdělávacího kurzu Úvod do
inkluzívního vzdělávání a speciální pedagogika. Bližší informace viz popis kurzu.

7.22

Realizace odborného kurzu SUŠENÍ 23.11.2011, Mgr. Miloslava Ryšavá, kurz pro
žáky Střední škola MESIT, o.p.s., Uherské Hradiště, 10 žáků SŠ,

Žáci Střední školy MESIT, o.p.s., se učili v rámci odborného kurzu SUŠENÍ zpracovat, uchovat, usušit,
očistit a opracovat citrusové plodiny - pomeranč, citrón.
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7.23

Realizace odborného kurzu SUŠENÍ 23.11.2011, Bc. Jiřina Psotná, kurz pro žáky
Střední škola MESIT, o.p.s., Uherské Hradiště, 10 žáků SŠ,

Žáci Střední školy MESIT, o.p.s., se učili v rámci odborného kurzu SUŠENÍ zpracovat, uchovat, usušit,
očistit a opracovat citrusové plodiny - limetka, pomeranč.

7.24

Realizace odborného kurzu Aranžování 23.11.2011, Mgr. Naděžda Kučerová,
kurz pro žáky Střední škola MESIT, o.p.s., Uherské Hradiště, 9 žáků SŠ,

Žáci Střední školy MESIT, o.p.s., se učili v rámci odborného kurzu Aranžování zpracovat, jednoduché
adventní aranžmá na vánoční stůl. Využívali sušin nasbíraných při kurzech v říjnu.
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7.25

Realizace odborného kurzu SUŠENÍ 24.11.2011, Marie Hubíková, kurz pro žáky
Střední škola MESIT, o.p.s., Uherské Hradiště, 8 žáků SŠ,

Žáci Střední školy MESIT, o.p.s., se učili v rámci odborného kurzu SUŠENÍ zpracovat, uchovat, usušit,
očistit a opracovat citrusové plodiny.

7.26

Kurz aranžování s adventní tématikou na ZŠ Čtyřlístek, 1.12.2011

kurz vedly samostatně pedagogické pracovnice ZŠ Čtyřlístek, které se již účastnili v předchozí době
kurzů pod vedením pedagogů příjemce. Toho kurzu se častnila i Mgr. Ryšavá, pouze jako odborný
dohled, není vykázáno v VP jako lektor. Žáci ZŠ si vytvářeli vlastní aranžmá s adventní tématikou,
využili k tomu zdobení věnců sušinami s vánoční tématikou (sušený pomeranč, skořice, vánoční
hvězda). Žáci Střední školy MESIT, o.p.s.byly kurzu přítomni také, pouze jako pomocníci, nejsou
vykázáni v MI ani ma PL. Žáci se učili mezi sebou komunikovat a spolupracovat tak, aby jejich výsledky
práce odpovídali požadované kvalitě.

7.27

Kurz aranžování s adventní tématikou - adventní výzdoba (Hubíková), 5.12.2011

Žáci příjemce vytvářeli vánoční aranžmá ve vstupní hale školy. Jednalo se o girlandy, zdobené
červenými stuhami, sušinami nasbíranými na předchozích kurzech, přírodními šiškami. Nejprve žáci
vázali šišky k červeným a bílým stuhám, které postupně připevňovali ke kruhové či podélné girlandě.
Girlandy byly umístěny v prostorách vstupních dveří školy.

7.28

Kurz s adventní tématikou (Psotná), 5.12.2011

Žákyně příjemce vytvářeli vlastní aranžmá - adventní výzdoby dle valstního uvážení. Některé z nich
zvolili výzdobu v květináči - svícen, ostatní zvolili výzdobu jako adventní věnec s nebo bez svíček.

7.29

Kurz aranžování s adventní tématikou na ZŠ Čtyřlístek, 8. 12. 2011

Tento kurz byl již veden Mgr. Ryšavou, která s sebou měla žákyně oboru Zahradnické práce Střední
školy MESIT, o.p.s. - nejsou vykázány v MI ani na PL. Žáci ZŠ Čtyřlístek samostatně podle pokynů Mgr.
Ryšavé tvořili vánoční aranžmá s materiály vhodných a používaných v období vánoc - svícen.

7.30

Kurz aranžování s adventní tématikou na ZŠ a MŠ Speciální, 15.12.2011

Jednalo se o stejný kurz aranžování s vánoční tématikou - vánoční svícen u jiného partnera, tentokrát
na ZŠ a MŠ Speciální. Kurz vedla Mgr. Ryšavá společně se žáky oboru Zahradnické práce - nejsou
vykázány v MI. Žáky příjemce pomáhali vytvářet finální výrobky žákům ze základní školy.
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7.31

Kurz jarního aranžování ZŠ a MŠ Uherské Hradiště (Ryšavá, Hubíková), 23.2.2012

Kurz se konal v prostorách příjemce. Cílovou skupinou však byly žáci partnera ZŠ a MŠ Uherské
Hradiště. Kurz byl veden Mgr. Ryšavou a Hubíkovou. Žáci oboru Zahradnické práce 1. a 2. ročníku
napomáhali žákům ZŠ a MŠ UH při vytváření vlastních Jarních Dekorací. Jako základ byly zvoleny
dvouletky - hrnkovky, kterou si žáci zdobili podle postupů předváděných Mgr. Ryšavou a Hubíkovou.
Žáci byli vedeni k určování velikonočních symbolů (vajíčko, peříčko) a velikonočních barev (žlutá,
zelená, oranžová). Vytvořené výrobky si žáci odnášeli domů.

7.32

Kurz jarního aranžování na ŽŠ Čtyřlístek (Ryšavá, Hubíková), 29.3.2012

Kurz se konal na ZŠ Čtyřlístek. Kurz vedly pracovnice příjemce, vzhledem k vysokému počtu žáků byly
jako pomocnice přizvány žákyně oboru zahradnické práce z 1. a 2. ročníku - ty nejsou na PL ani
vykázány jako MI. Žáci ZŠ Čtyřlístek byly žáky 7. - 9. ročníků. Pod vedením lektorech si sami vytvářeli
výzdobu na stůl. Tématické zaměření bylo stejné jako u kurzu 23.3.2012. Tentokrát byl zvolen jeden
jediný základ - dvouletka - hrnkovka - sedmikráska. Žáci ho sami zdobili lýkem, netkanou textilií,
přírodním líkem, peříčky, velikonočními vajíčky. Ne všichni žáci zvolili přesnou kombinaci podle vzoru.
Bylo na vlastním uvážení žáků, co všechno zvolí.

7.33

Kurz Velikonoční aranžování, 4.4.2012

Žáci Střední školy MESIT, o.p.s. (Ryšavá, Hubíková, Psotná, Kučerová)
v rámci kurzu Velikonoční aranžování byly vytvářeny velikonoční věnečky, velikonoční dekorace na stůl
z živých rostlin. Cílem kurzu bylo, aby žáci si sami vybrali pracovní pomůcky, dekorativní předměty,
zvolili sami barevný tón výrobku a aby si sami dokázali vybrat vhodný prvek velikonoc (věneček, košík
aj.). Po celou dobu kurzu byl kladen důraz na samostatnost, zručnost a vlastní volbu žáků. Pro vedení
kurzu byla zvolena výuková metoda interakce mezi žáky, interakce mezi lektorem a žáky. Žáci mezi
sebou aktivně komunikovali nad vlastními postupy a výrobky, které na kurzu vytvořili.

7.34

Kurz Agresivita žáků pro pedagogické pracovníky, 5. 4. 2012

Jednalo se o akreditovaný kurz, kterého se účastnilo celkem 16 pedagogických pracovníků. Kurz byl
veden Dr. Čedíkem. Pedagogové velmi aktivně pracovali na konkrétních situacích z praxe a nacházeli
společná řešení běžných problémových situací.

7.35

Exkurze Kovosteel, 17.4.2012

Cílem exkurze bylo rozšířit znalosti i dovednosti žáků v oblasti Ekologie, třídění odpadů, ukázat jim
možnosti využívání odpadů a vysvětlit jim důvody pro třídění odpadů v domácnosti.
Závěrem dostali všichni žáci drobnou pozornost od společnosti Kovosteel, ze které měli velkou radost.
Exkurze se všem velmi líbila a splnila svůj účel.

7.36

Workshop dekorace do interiéru, 26. 4. 2012

žáci Střední školy MESIT, o.p.s. (Hubíková)
v rámci toho workshopu byly zakoupeny živé velkorostoucí květiny na kterých si žáci společně s
mentorkou ukazovali vhodnost těchto květin v interiérech, pobavili se o umístění v místnostech,
vyzkoušeli si naaranžovat květiny přídavnými aranžovacími prvky, umístit tyto květiny ve vstupních
halách a v dalších interiérech. Tento workshop doplnil zejména předmět estetika a žáci se tak naučili
pracovat lépe v prostoru, aranžovat velkorostoucí květiny, které se aranžují zcela odlišným způsobem
než dosud aranžmá na kurzech a workshopech. Zakoupené květiny pro tento workshop žáci dále využijí
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ve výuce nejen k aranžování, ale zejména pro ukázky přesazování, hnojení, stříhání, množení
roubováním atd. Květiny budou i nadále využívány v ODV a při praktické výuce.Žáci si tak ukázali další
činnosti z oblasti aranžérské, se kterými se mohou v praxi setkat.

7.37

Kurz aranžování - Jarní věneček, 25.4.2012

žáci ZŠ a MŠ Speciální (Ryšavá, Hubíková)
tento kurz byl pořádán pro žáky ZŠ a MŠ Speciální, žáci společně se žáky Střední školy MESIT, o.p.s. a
pod vedením lektorek vytvářeli aranžmá s tématikou Jara. Velký důraz při kurzu byl kladen na manuální
zručnost žáků ZŠ a MŠ Speciální, tvořivost, představivost, vlastní názor na barevnost a výběr
dekoračních aranžmá. Pro kurz byl zvolen jednotný základ - korpus věnečku. Žáci obou škol se rozvíjeli
v komunikačních a prezentačních dovednostech, rozvíjeli motorické schopnosti a učili se spolupracovat
v týmech.

7.38

Workshop Vítání Jara, 26.4.2012

žáci ZŠ Čtyřlístek (Ryšavá)
opět žáci Střední školy MESIT, o.p.s. byli účastni tohoto workshopu jako poradci, pomocníci, vedoucí
týmů. Žáci ZŠ Čtyřlístek aktivně pracovali na vytváření prvků ze živých květin charakterizujících Jaro.V
rámci toho workshopu byl kladen důraz zejména na práci v kolektivu, v týmech, na samostatnost,
vlastní názor, komunikaci, manuální zručnost a praktický výrobek. Žáci mezi sebou aktivně
spolupracovali, vytvářeli společná aranžmá, diskutovali nad barevností tónů.

7.39

Workshop dekorace do interiéru, 26. 4. 2012

žáci Střední školy MESIT, o.p.s. (Hubíková)
v rámci toho workshopu byly zakoupeny živé velkorostoucí květiny na kterých si žáci společně s
mentorkou ukazovali vhodnost těchto květin v interiérech, pobavili se o umístění v místnostech,
vyzkoušeli si naaranžovat květiny přídavnými aranžovacími prvky, umístit tyto květiny ve vstupních
halách a v dalších interiérech. Tento workshop doplnil zejména předmět estetika a žáci se tak naučili
pracovat lépe v prostoru, aranžovat velkorostoucí květiny, které se aranžují zcela odlišným způsobem
než dosud aranžmá na kurzech a workshopech. Zakoupené květiny pro tento workshop žáci dále využijí
ve výuce nejen k aranžování, ale zejména pro ukázky přesazování, hnojení, stříhání, množení
roubováním atd. Květiny budou i nadále využívány v ODV a při praktické výuce.Žáci si tak ukázali další
činnosti z oblasti aranžérské, se kterými se mohou v praxi setkat.

7.40

Workshop Jarní Věneček, 27.4.2012

ZŠ a MŠ Palacké (Ryšavá)
tento workshop byl obdobně veden jako kurz pro ZŠ a MŠ Speciální. Žáci společně se žáky Střední
školy MESIT, o.p.s. vytvářeli aranžmá s tématikou Jara. Velký důraz při kurzu byl kladen na manuální
zručnost žáků, tvořivost, představivost, vlastní názor na barevnost a výběr dekoračních aranžmá. Žáci
obou škol se rozvíjeli v komunikačních a prezentačních dovednostech, rozvíjeli motorické schopnosti a
učili se spolupracovat v týmech.

7.41

Workshop - vysazované dekorace do interiéru, 27. 4. 2012

žáci Střední školy MESIT, o.p.s.(Hubíková)
v rámci tohoto workshopu byly zakoupeny rostliny pro vysazovaní do interiéru, jedná se o rostliny
citrusové aj, které jsou náročné na správnou výsadbu a péči. Žáci se na těchto rostlinách učili
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přesazovat je do vhodných květináčů, rozmnožovat, stříhat, hnojit speciálními hnojivy a nalézt vhodné
místo pro umístění v interiéru. Zakoupené květiny budou i nadále využiívány ve výuce ODV,
Sadovnictví, Základy botaniky, plody budou využity pro sušení.

7.42

Aktivita ŠKOLA V PŘÍRODĚ, 28. - 29. 5. 2012

Ve dnech 28. - 29. 5. 2012 ve spolupráci se Vzdělávacím a informačním střediskem Bílé Karpaty, o.p.s.
Veselí nad Moravou se uskutečnila dvoudenní "Škola v přírodě" s ekologickým zaměřením pro žáky 1.
a 2.ročníku oboru Zahradnické práce a Praktické školy jednoleté a dvouleté.
Tuto aktivitu si velmi chválili jak žáci, tak jejich rodiče. Celá škola v přírodě byla vedena interaktivním
způsobem, byly naplánovány poznávací výlety po okolí, žáci se seznámili s přírodninami Bílých Karpat,
byli vedeni ke spolupráci a pomoci druhým.
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