
 

 

Výzva  Budování kapacit pro rozvoj škol II 

Název a registrační číslo 

projektu  

Ve škole po škole, CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008190 

Název programu Učíme se v lavicích i bez lavic 

Název vzdělávací instituce Středisko služeb školám a zařízení pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace 

 

Anotace programu 

Program Učíme se v lavicích i bez lavic je zaměřený na volnočasové aktivity a spolupráci se seniory, na 

zavádění mezigeneračních aktivit, na komunitní učení pro zlepšení dostupnosti digitálního vzdělávání 

a dalších oblastí, je podporou mezigenerační spolupráce pro vytváření kulturní kontinuity. 

Program je připraven jako žákovský projekt, který je zaměřen na mezigenerační vztahy – vzájemné 

poznávání, sdílení společných zážitků a vzájemné ovlivňování nejmladší a nejstarší generace. Žákovský 

projekt je připraven pro jednu skupinu 30 žáků, kteří mohou být (ale nemusí) z jedné třídy. Cílem 

programu je vzájemně poznat volnočasové aktivity žáků a seniorů, tedy co tyto dvě věkové odlišné 

skupiny lidí dělají ve svém volném čase.  

Průběh programu je rozdělen do několika dílčích částí. Úvodní skupinová práce žáků slouží jako vstup 

do problematiky. Následuje seznámení s volnočasovými aktivitami seniorů. Další část tvoří samostatná 

práce jednotlivých skupin žáků nad vybranými tématy, pomocí nichž seznámí seniory s volnočasovými 

aktivitami své generace. Po přípravě budou realizovány aktivity se seniory. Na závěr bude hodnotící 

společné setkání – minikonference s představením výstupů práce jednotlivých dílčích skupin, které 

připraví žáci. 

Žákům se SVP se jednotlivé dílčí úkony a úkoly tohoto programu přizpůsobí, bude vycházeno při práci 

z jejich individuálních potřeb, s ohledem na předepsaná podpůrná opatření. Např. delší časová dotace, 

individuální dopomoc vyučujícího, u dětí s PAS bude zajištěn strukturovaný pracovní prostor, 

u sluchově/zrakově postižených dětí budou využity osobní kompenzační pomůcky, u dětí s LMP 

dopomoc asistenta pedagoga.  

Cílem programu je podpořit občanskou angažovanost žáků. Formou aktivit žákovského projektu 

zaměřených na spolupráci škol, školských zařízení a center kulturně-společenského zázemí v obcích 

seznamovat žáky s tradicemi, kulturou a historií. Budovat komunity v rámci jednotlivých obcí  

a mikroregionů. Žáci se naučí komunikovat se seniory, zohledňovat jejich zvláštnosti a hendikepy. 

Seznámí se způsoby trávení jejich volného času. Obě skupiny se budou vzájemně ovlivňovat 

prostřednictvím společných aktivit. 

Popis 

Vzdělávací program pro 8. – 9. ročník ZŠ a odpovídající ročníky 8letého gymnázia ve formátu pdf. 
Oblastí vzdělávání programu je problematika života seniorů a společné aktivity s žáky v rámci volného 
času. 
 



 

Kapitoly programu jsou: 
Úvodní setkání žáků, rozbor a příprava témat, Senioři pro žáky (co nás baví, média a my, učíme se stále), 
žáci pro seniory (příprava, zpracování materiálů, představení, učíme se a čteme, jak se bavíme, 
využíváme moderní technologie, zpracování záznamů, textů, příprava prezentace, minikonference 
a reflexe. Program je sestaven v několika v okruzích Četba, cizí jazyky, zábava, hra, moderní 
technologie, fotografování. 
V průběhu programu si žáci a senioři společně zacvičí, zatančí country tance, vyrobí jednoduchý 
upomínkový předmět a další, seznámí se vzájemně s aktivitami, kterými tráví volný čas a vzájemně se 
těmito aktivitami lépe poznají a inspirují navzájem. 
Po ukončení realizace projektu se očekává, že vzájemná spolupráce žáků a seniorů bude pokračovat. 

Navázané kontakty budou využity školou i pro další třídy. Určité aktivity se mohou dále rozvinout. 

Například téma moderní technologie může podle zájmu seniorů pokračovat dalšími „vyučovacími 

lekcemi“ žáků.  
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