
 

 
Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kroměříž“ (zkráceně „MAP Kroměříž“), 

registrační číslo projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000125, je spolufinancován EU.  

Zápis vyhodnocení exkurze žáků základní školy do „Experimentária“ 

Ve dnech 13. a 14. 6. 2017 uskutečnilo 90 žáků 4. a 5. třídy ZŠ Zámoraví, Kroměříž exkurzi do tzv. 

„Experimentária“ na Střední průmyslové škole Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1266, Otrokovice. 

http://www.experimentarium-otrokovice.cz/ 

 

Organizačně příprava akce proběhla následovně:  

Škola si na základě nabídky MAP sama vyjednala v Otrokovicích obsah a vhodný termín exkurze a dala 

MAPu pokyn zajistit dopravu. MAP Kroměříž objednal a uhradil dopravu. Dopravu žáků zajistila firma 

Kroměřížské technické služby, s. r. o., Kaplanova 2959, Kroměříž. Oba dny byl odjezd z KM v 7.45, 

čekání autobusu na místě a odjezd zpět přibližně ve 12.30. Samotná exkurze v Experimentáriu je 

zdarma.  

 

Průběh exkurze: Centrum přírodovědného a technického vzdělávání žáků základních a středních škol 

ve Zlínském kraji, tzv. Experimentárium v Otrokovicích vede manažer Otakar Pancner 

(pancner@spsotrokovice.cz, tel. 739488494). S ním ZŠ domluvila vhodný termín a program. Je možné 

si vybrat různou délku i náplň výukového programu dle časových možností a požadavků školy. Pan 

Pancner exkurze žáků osobně vede. Doporučuje pracovat se zhruba dvaceti žáky. Pokud je výprava 

početnější, může jedna skupina sledovat odborné filmy na zvolené téma v 3D kině a druhá pracovat s  

exponáty a pak se vymění. Také žáci ZŠ Zámoraví využili tento model. Praktická prohlídka expozice 

nebyla tematicky zaměřená, jednalo se o prohlídku a představení možností využití všech expozic včetně 

samostatné práce na několika konkrétních stanovištích, což dokumentují přiložené fotografie. 

 

Zpětná vazba pro MAP: Ve středu  28.6. 2017 se na krátkém vyhodnocení celé akce sešel pedagogický 

doprovod obou exkurzí, tedy čtyři pedagogové ZŠ Zámoraví: L. Horáková, P. Bubla, M. Navrátil a H. 

Kolářová, dále ředitel školy M. Plaček a E. Pifková za MAP Kroměříž.   

 

Hodnocení ze strany pedagogů:  Výborná aktivita na zpestření výuky. Počet dětí ve skupině (20 – 25) 

je ideální. Pro potřeby žáků 4. a 5. ročníků by byla vyhovující četnost 1 – 2x za školní rok. Exkurze 

nemusí být nutně v časové návaznosti na probrání uceleného bloku učiva. Vhodné organizovat pro 

celou třídu, rozdělenou na dvě skupiny a prostřídat s videoprojekcí. Je to efektivní pro režim třídy, 

udržení pozornosti žáků i naplněnost autobusu. Časová dotace (celé dopoledne) je u takto zvoleného 

průběhu vhodná. Pokud by nebyly vnější zdroje ke krytí této aktivity a rodiče museli na exkurzi (tedy 

na dopravu) přispívat 30 – 50,- Kč, hodnotí pedagogové tuto částku jako adekvátní k získaným 

praktickým zkušenostem. Využití pro školní kroužky naopak necítí jako zásadně přínosné. Případné 

rozšíření nabídky MAPu o „nadstavbové“ metodické kabinety vidí jako přínosné pravděpodobně jen 

pro mladé, začínající pedagogy.   

 

Závěr: Vzhledem ke kladného ohlasu nabídne MAP stejnou aktivitu dalším malotřídním ZŠ v ORP 

(celkem je zde 8 škol tohoto typu). Cílem je zprostředkování zážitku z expozice více pedagogům a 

žákům ORP Kroměříž. Po této praktické zkušenosti bude MAP v případě intenzivního zájmu škol hledat 

možnosti pravidelného a systematického využívání tohoto centra.  

 

V Kroměříži dne 3.7.2017 

Zapsala: Ing. Eliška Pifková, koordinátor a vedoucí odborného týmu MAP Kroměříž    
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