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Základní údaje o projektu 
 
Název projektu: Barevná zeměkoule 
Doba trvání projektu: 1.1.2008 – 31.12.2008 
 
Základní informace o projektu:  

V celoročním projektu Barevná zeměkoule se nevěnujeme pouze romským dětem, naopak 
prolínáním kultur, zvyků a zkušeností Romů i neromů se snažíme rozšířit jejich znalosti o 
různých etnických a kulturních skupinách, usnadnit komunikaci a soužití  ve skupině 
s příslušníky odlišných sociokulturních skupin, zažít si v praxi respekt, pochopení, toleranci 
k odlišným zájmům, názorům a schopnostem, uvědomění rovnocennosti všech etnických 
skupin, rozvíjet dovednosti rozpoznat projevy rasové nesnášenlivosti, poznat pojmy jako 
kultura, diskriminace, xenofobie, rasismus, národnost, netolerance, obohatit jejich emoční 
inteligenci. V otázkách omezování rasismu a xenofobie, odstraňování předsudků a budování 
tolerance mezi etniky se snažíme ovlivňovat i dospělé. 
Prostředky  k dosažení projektovaných parametrů jsou: 

• vzdělávání dětí i dospělých – metody multikulturní výchovy, doučování, 
besedy, přednášky, odborná literatura, realizace projektů Budoucí povolání, 
Romské plamínky,... 

• pravidelné tréninky v rámci volnočasových aktivit – mažoretky, romské tance 
• pravidelné akce pro dětské i dospělé návštěvníky – zahradní slavnosti, ostatky, 

noci ve škole, ...(viz webové stránky školy) 

• tématické multikulturní projekty pro dospělé – fotbalové turnaje, pikniky 

 
 
 
 

  
 
 



 
 

 
Popis všech aktivit uskutečněných v rámci projektu od 1.1. 2008 do 

31.12. 2008 

 

Romské plamínky – viz DVD příloha 
V projektu Romské plamínky skupina žáků ZŠ Lačnov zrealizovala čtyři rozhovory 
s pracujícími Romy. Shodou okolností se jednalo o čtyři ženy, které děti nafotily a 
vyzpovídaly. Kladené otázky vycházely z jejich zájmů a informací. Vznikla kniha – 
brožurka, jejíž součástí je i anglický překlad rozhovorů, abychom se projektem mohli 
prezentovat v zahraničí. Bohužel se nám zatím nepodařilo získat žádného zahraničního 
partnera. V projektu budeme pokračovat i v dalších letech. 
 
Barevná zeměkoule – týdenní vzdělávací projekt  
Tento projekt běží ve škole již pátým rokem a dal název celoročnímu projektu. Koná 
se vždy jeden týden v listopadu. Jeho součástí je pedagogy připravená skupinová 
multikulturní výuka, besedy, exkurze, karneval národností, řetěz přátelství,... Svůj 
projekt u nás realizovalo také Středisko integrace menšin Brno. Díky grantu jsme do 
projektu pořídili nové vzdělávací materiály (Watoto, nástěnná mapa) a navštívili jsme 
Muzeum romské kultury v Brně. 
 
Amari cup   
Jedná se o fotbalový turnaj dospělých, kde se setkávají obě etnika. Koná se dvakrát do 
roka, letos v květnu a v prosinci. Je hojně navštěvovaný  diváky, protože fotbalová 
utkání se střídají s vystoupením našich mažoretek a romských tanců. Díky grantu jsme 
turnaj mohli rozšířit na čtyři družstva dospělých a dvě družstva dětí. Ke spolupráci 
jsme přizvali Speciální školu ve Svitavách, občanské sdružení Čavoro – jejich žáci 
hráli fotbal a vystoupili s kulturním zpestřením a Gymnázium Svitavy – studenti 
pomáhali jako organizátoři. 
 
Piknik multikulti 
Tato aktivita má vyvážit zastoupení multikulturní osvěty mezi dospělými. Zatímco 
Amari cup je aktivně spíše pro muže, piknik multikulti jsme začali organizovat 
primárně pro ženy. Uspořádali jsme ho v červnu. Ženy donesly ochutnat jídla různých 
krajů. Španělský a africký tanec nám zatančil hostující soubor břišních tanců, 
nechyběly ani naše romské tance.  
 
Budoucí povolání 
Projekt budoucí povolání u nás probíhá již druhým rokem. Každý měsíc navštívíme 
nějaké povolání, na které máme předem připravený pracovní list. Děti si do nich 
zapisují odpovědi na otázky povolání se týkající, malují obrázek, vyjadřují se 
k náročnosti nebo atraktivitě povolání. Z nejlepších výtvorů vždy vznikne 
vzpomínková publikace. Díky grantu MŠMT se mohly všechny děti bez rozdílu 
ekonomického zázemí zúčastnit budoucího povolání herečka spojeného s návštěvou 
divadla Drak v Hradci Králové. Dále také povolání výpravčí v České Třebové. 
Projektu se v roce 2008 účastnila Rút Kolínská s povoláním prezidentka mateřských 
center, dentální hygienistka, instalatér, topič, knihovnice, fotbalový trenér a 
pracovnice v Muzeu romské kultury v Brně. 
 



 
 

Vzdělávání dětí a dospělých 
Vzdělávání dětí a dospělých v multikulturní výchově a rozvoji vztahů v roce 2008 
probíhalo prostřednictvím seminářů Respektovat a být respektován, besed pro rodiče, 
projektů Střediska integrace menšin Brno a Ligy lidských práv Brno. Semináře 
Respektovat a být respektován naše škola pořádala v červnu a říjnu 2008 ve spolupráci 
s Mateřským a rodinným centrem Krůček. Zúčastnilo se jich třicet pedagogů a rodičů. 
Pro rodiče jsme uspořádali besedy o trvale udržitelném životě a o vztazích mezi dětmi 
ve školním věku.  
 
Mažoretky 
Cílem projektu je prevence kriminality mládeže, boj proti drogám, rozvíjení 
přirozeného růstu, rozvoj rytmu, držení těla, zvyšování sebevědomí a možnost předvést 
svůj tanec na veřejnosti. V neposlední řadě tímto projektem prohlubujeme 
multikulturní výchovu mezi dětmi, mládeží i dospělými. V každém oddílu je několik 
romských děvčat, jejich rodiče chodí pravidelně na vystoupení. Dívky ze sociálně 
znevýhodněného prostředí se v oddíle učí zodpovídat za společně odvedenou práci, 
důsledně dodržovat tréninkové časy, dny a hodiny četných vystoupení, udržet si 
v pořádku kostým. Často zase naopak jdou romské dívky příkladem v oddanosti škole, 
temperamentem při tanci a pozitivním přístupem. V našich pěti oddílech trénuje 62 
děvčat od 3 do 18 let. V roce 2008 celkem 35krát vystoupily na různých společenských 
akcích. Z grantu si doplnily kostýmy. 
 
Romské tance 
Romské tance u nás začaly trénovat v říjnu roku 2007. Účastní se jich pravidelně deset 
děvčat, trénuje je patnáctiletá Romka Marta Peňázová. Děvčata stihla nacvičit dva 
tance. Jeden na hudbu Idy Kelarové a druhý na hudbu Věry Bílé. Vystupují hlavně na 
školních akcích, ale byly již pozvána i do Svitavského multifunkčního centra Fabrika 
na dvě akce. 
 
Akce pro veřejnost 
Akce pro veřejnost pořádá škola každý měsíc, aby se občané Lačnova z různých 
společenských, ekonomických i sociálních skupin mohli společně setkat. Jedná se o 
zahradní slavnosti, besedy, součásti projektů, společné exkurze, noci ve škole. Vždy 
posíláme po Lačnově 300 pozvánek. O akcích informujeme v měsíčníku Naše Město a 
v Deníku Svitavska.  
 
Doučování sociálně znevýhodněných žáků 
Každý žák má možnost využít odpolední doučování podle svých aktuálních potřeb 
vytyčených ve svém týdenním plánu. Při této aktivitě má žák rovněž možnost 
vypracovat s podporou asistenta své domácí úkoly. Pokroky každého žáka jsou 
pravidelně vyhodnocovány na schůzkách asistenta a pedagogů, kde se pro dítě 
současně vytváří další týdenní plán. K doučování děti využívají i výukový software a 
různé didaktické pomůcky. Doučování koordinovala Mgr. Michaela Brůnová, na jejíž 
částečný úvazek asistenta pedagoga jsme získali prostředky z rozvojového programu 
Asistent pedagoga pro děti se sociálním znevýhodněním. 
 
Informace o všech akcích školy za rok 2008 jsou vystaveny na 
www.zslacnov.svitavy.cz. Zároveň k tomuto věcnému vyhodnocení přikládáme DVD 
přílohu s fotodokumentací. 

 



 
 

 

Kdo a jakým způsobem projekt zajišťoval 

Mgr. Radoslava Renzová, DiS. –  ředitelka školy, koordinátorka projektu a dobrovolníků, 
podíl na aktivitách – romské plamínky, romské tance, 
piknik multikulti, barevná zeměkoule – týdenní vzděl. 
projekt, budoucí povolání, amari cup, vzdělávání 
pedagogů, akce pro veřejnost 

Mgr. Ji ří Konopáč, DiS. –  učitel, podíl na aktivitách – amari cup, barevná 
zeměkoule – týdenní vzděl. projekt, budoucí povolání,  
vzdělávání pedagogů, akce pro veřejnost 

Mgr. Michaela Brůnová –  učitelka, podíl na aktivitách – piknik multikulti, barevná 
zeměkoule – týdenní vzděl. projekt, budoucí povolání, 
amari cup, vzdělávání pedagogů, akce pro veřejnost, 
doučování 

Věra Betlachová –  vychovatelka, podíl na aktivitách – romské tance, piknik 
multikulti, barevná zeměkoule – týdenní vzděl. projekt, 
budoucí povolání, amari cup, vzdělávání pedagogů, akce 
pro veřejnost, mažoretky 

 

Kvantitativní shrnutí  dosažených výsledků 

Projektu se zúčastnilo 36 žáků, 4 pedagogové, 11 dobrovolníků, děti z jiných 
svitavských škol jako členové našich zájmových kroužků a veřejnost jako návštěvníci 
akcí. 
Rodiče všech 36 žáků byli seznámení s harmonogramem a výsledky projektu a měli 
možnost se k němu vyjádřit. 

 

Kvalitativní shrnutí dosažených výsledků 

Projektem jsme realizovali multikulturní výchovu žáků. Snažili jsme se podpořit 
prolínání kultur různých etnických skupin ve společnosti, integrovat menšiny do 
běžného života obce, bojovat proti rasismu a xenofobii, prohlubovat spolupráci dětí i 
dospělých různých etnických skupin, motivovat děti ke vzdělávání, zprostředkovávat 
interakci mezi menšinovými skupinami a majoritou, budovat toleranci vůči minoritám.  
Projekt Barevná zeměkoule byl velice pozitivně hodnocen Střediskem integrace 
menšin Brno, Ligou lidských práv Brno a Českou školní inspekcí, která projekt 
hodnotila v rámci inspekční kontroly školy probíhající 4., 5. a 8. prosince (viz 
www.zslacnov.svitavy.cz). 
 
Jednotlivé položky rozpočtu čerpané v rámci dotačního programu - 

ONIV  

doprava 10 490,- 
vzdělávání  4 108,- 
odborná literatura 4 310,- 
potraviny  2 086,- 



 
 

drobný hmotný majetek 5 085,- 
kostýmy, obuv 33 755,- 
ceny Amari cup 3 563,- 
pronájem 1 540,- 
výroba knihy Romské plamínky 12 000,- 
kancelářské potřeby 3 063,-  

Účetní doklady jsou uloženy v účetnictví školy u paní Marcely Pešinové. Informace o grantu jsou na webových 
stránkách školy – www.zslacnov.svitavy.cz. Věcné vyhodnocení projektu bude na webových stránkách 
vystaveno od 30.1.2009. 

Přehled o čerpání dotace v roce 2008 (v 
Kč) 

dotace skutečné čerpání 

Neinvestiční výdaje celkem: 80 000,- Kč 80 000,- Kč 

 z toho platy 0,- 0,- 

 z toho OON 0,- 0,- 

 z toho odvody 0,- 0,- 

 z toho FKSP 0,- 0,- 

 z toho OBV celkem 80 000,- Kč 80 000,- Kč 

Datum: 26.1.2009  

Jméno a podpis ředitelky/ředitele 
školy otisk razítka školy 

 

Mgr. Radoslava Renzová, DiS. 

 
 


