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PROJEKTOVÝ DEN – DŮLEŽITÉ INFORMACE 

1. Plánování 

U každého projektového dne je třeba s dostatečným předstihem zvolit a oznámit termín mně, samozřejmě také 

vašemu vedení školy. (Musím vytvořit pozvánku na tento den, zařídit občerstvení pro žáky, …). 

Také potřebuji vědět, kolik žáků ze ZŠ se projektového dne zúčastní a kolik žáků ze SŠ se zúčastní (i když 

zde předběžně počítám s ½ počtem žáků ZŠ). Předpokládám, že žáky doprovodí pedagogové, kteří jsou našimi 

spolupracujícími pedagogy. 

Pokud budete potřebovat nějaké pomůcky, které budete na projektový den potřebovat, i toto mi sdělte co 

nejdříve, nenakupujte je prosím bez předchozí domluvy se mnou a bez schválení nákupu. 

 

2. Aktivity pro projektový den  

Minimálně 1 týden před konáním projektového dne je potřeba mně elektronicky zaslat popis aktivit 

projektového dne na formuláři, který jsem vám zasílala a naleznete na webu (Popis aktivity pro rozvoj 

čtenářské a matematické gramotnosti) a to v počtu, kde aktivity pokryjí 4 vyučovací hodiny 1 projektového dne. 

 

3. Seznam žáků 

Zajistit písemný seznam žáků (ZŠ i SŠ), kteří se budou účastnit projektového dne, na hlavičkovém papíru 

školy, včetně podpisu ředitele školy a razítka školy. Nejsou potřeba žádné jiné údaje kromě příjmení a jména 

žáků. Samozřejmě zde budou uvedena také jména spolupracujících pedagogů školy. Datum vystavení souhlasí 

s datem, kdy se projektový den koná. Scanovou podobu (formát pdf) seznamu mi prosím pošlete e-mailem 

do 3 dnů od konání projektového dne. O předání listinné podoby se individuálně domluvíme. Vzor seznamu 

naleznete na webu nebo ve svém mailu. 

 

4. Třídní kniha 

Do třídní knihy je potřeba zapsat účast žáků na projektovém dni. Platí pro ZŠ i SŠ. Žáci, kteří jsou uvedeni 

v třídní knize jako chybějící, nemohou být na seznamu žáků účastnících se projektového dne. 

 

5. Přeprava na projektový den 

Přeprava na projektový den probíhá buď pěšky (pokud je škola v docházkové vzdálenosti) nebo za využití 

veřejné přepravy. Žáci ZŠ jezdí za žákovské jízdné se slevou, pedagogové nejčastěji za plné jízdné. 

Ve veřejném hromadném prostředku zakoupíte potřebný počet jízdenek, jízdenky uschováte (pro cestu tam i 

zpět), budou vám následně proplaceny. (Pokud byste někdo žádal zálohu předem, i to je možné, ale opět je 

potřeba to řešit dostatečně včas). (Také se může stát, že někdo z žáků se na střední školu dopraví sám a pak pro 

něj jízdenku samozřejmě nekupujete. Není možné proplatit větší množství žákovských - dětských jízdenek, než 

je počet žáků na seznamu + max. dvě celé pro pedagogy.) 

 

6. Občerstvení na projektovém dni 

Občerstvení pro žáky na projektový den zajistím. Nejčastěji to bude obnášet svačinku (zhruba v polovině 

projektového dne) + něco k obědu pro všechny žáky, kteří se účastní (ZŠ i SŠ). Prosím počítejte s touto 

skutečností při přípravě projektového dne. Také bude potřeba tuto skutečnost doladit přesně podle specifik 

školy a probíhajících aktivit.  

 

7. Předání materiálů 

Na předání seznamů žáků, vyúčtování jízdenek apod. se budeme vždy domlouvat individuálně.  

Předem moc děkuji za spolupráci a těším se    PhDr. Kiml Alexandra 


