
ŠKOLNÍ VIRTUÁLNÍ NAUČNÁ STEZKA
ZŠ a MŠ HORNÍ STROPNICE                                                                                                                                                                                 ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

Školní projektový tým
Manažer kompetence
PaedDr. Jaroslav Baláš
Členové týmu
Mgr. Helena Balášová biologie
Mgr. Zbyněk Drbout IT, zpracování výstupů, časopisy
Mgr. Ivana Zifčáková český jazyk, časopisy
Jana Míšková dějepis, vlastivěda

Zapojená třída: 7., 6.
Ostatní zapojení žáci:

Zastávky ŠVNS:

pracovní název - téma zodpovídá kdy nejlépe začít poznámka

Koupaliště Balášová internet březen 2011 30.4.2011

Meandry, olšina Balášová Zifčáková pozorování březen 2011 30.4.2011 rybářské boty

Míšková Baláš, Kusáková březen 2011 30.4.2011

pomohou 
(pedagogové, 

odborníci, 
zkušení žáci)

jak se zapojí 
žáci (metody)

zdroje informací 
(odb. literatura, 

pamětník, kroniky, 
knihovny, archivy 

atd.)

termín 
dokončení 

(3O.11.,28.2.,
30.4.)

potřebné 
vybavení

další požadavky (od 
projekt.týmu, 

vedení školy atd.)

možné 
problémy při 

realizaci

nájemce 
obecního 
majetku

pozorování, 
exkurze

fotoaparát, 
diktafon, 

notebook, GPS, 
skener

spolupráce s 
nájemcem

areál mimo 
provoz v 

uvedené době

odborná literatura, 
určovací klíče

rybářské boty 
na brodění, 
fotoaparát, 

videokamera

vysoká hladina 
vody

Obecní úřad – býv. škola, informační 
centrum

exkurze, 
pozorování, 
promítání 

historických 
filmů

kroniky, pamětníci, 
informační tabule, 

letáky, internet

diktafon, 
notebook, 
internet, 

fotoaparát, 
skener, GPS

spolupráce s 
obecním úřadem

neochota 
spolupracovat



ŠKOLNÍ VIRTUÁLNÍ NAUČNÁ STEZKA
ZŠ a MŠ HORNÍ STROPNICE                                                                                                                                                                                 ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

Školní projektový tým
Manažer kompetence
PaedDr. Jaroslav Baláš
Členové týmu
Mgr. Helena Balášová biologie
Mgr. Zbyněk Drbout IT, zpracování výstupů, časopisy
Mgr. Ivana Zifčáková český jazyk, časopisy
Jana Míšková dějepis, vlastivěda

Zapojená třída: 7., 6.
Ostatní zapojení žáci:

Zastávky ŠVNS:

pracovní název - téma zodpovídá kdy nejlépe začít poznámka

Škola – historie Míšková Baláš, Drboutová prosinec 2010 28.2.2011

Čistička – ekologická výchova Balášová internet září 2010 30.11.2010 GPS

Hráz – historie, výstavba, typ, fyzika září 2010 30.11.2010 GPS neochota hrázného

Cuknštejn – historie Míšková internet, archivy září 2010 30.11.2010 neochota majitele

pomohou 
(pedagogové, 

odborníci, 
zkušení žáci)

jak se zapojí žáci 
(metody)

zdroje informací 
(odb. literatura, 

pamětník, kroniky, 
knihovny, archivy 

atd.)

termín dokončení 
(3O.11.,28.2.,30.4.)

potřebné 
vybavení

další požadavky (od 
projekt.týmu, 

vedení školy atd.)

možné problémy při 
realizaci

vyhledávání v 
kronikách, v 

elektronickém 
archivu

rozhovor s 
pamětníky

diktafon, 
notebook, 
internet, 

fotoaparát, 
skener, GPS

koupě diktafonů, 
GPS

nedostupnost 
materiálů, jazkyková 

bariéra

odborný 
pracovník VAK

exkurze, 
pozorování

diktafon, 
notebook, 
internet, 

fotoaparát, 
skener, GPS

nepřístupnost 
čístírny, neochota 

VAK

Zifčáková, 
Drbout

Baláš, Novotný 
(hrázný)

exkurze, 
pozorování

odborná literatura, 
internet, hrázný, 

informační tabule a 
letáky, manipulační 

řád vodního díla

diktafon, 
notebook, 
internet, 

fotoaparát, GPS

Baláš, majitel 
objektu

průzkum odborné 
literatury, exkurze

diktafon, 
notebook, 
internet, 

fotoaparát, GPS

zařídit exkurzi u 
majitele, GPS



Cuknštejn – sad, krajové odrůdy Balášová Baláš září 2010 30.11.2010 GPS špatné počasí

Kapříkovský rybník, rybník Martin Balášová Zifčáková pozorování září 2010 30.11.2010 špatné počasí

Mariánský sloup Míšková Golombek prosinec 2010 28.2.2011

Koupaliště Balášová internet březen 2011 30.4.2011

Meandry, olšina Balášová Zifčáková pozorování březen 2011 30.4.2011 rybářské boty vysoká hladina vody

Kostel sv. Mikuláše – historie, architektura Míšková exkurze prosinec 2010 28.2.2011

Fara Míšková Golombek exkurze prosinec 2010 28.2.2011

Míšková Baláš, Kusáková březen 2011 30.4.2011

vyhledávání pomocí 
GPS

místní organizace 
svazu ochránců 

přírody

spolupráce při 
vyhledávání 

informací o plantáži

odborná literatura, 
internet

fotoaparát, 
diktafon, 

notebook, GPS, 
skener

spolupráce s Dr. 
Petrem

průzkum odborné 
literatury, exkurze

odborná literatura 
a projektová 

dokumentace

fotoaparát, 
diktafon, 

notebook, GPS, 
skener

spolupráce s 
obecním úřadem

nájemce 
obecního 
majetku

pozorování, 
exkurze

fotoaparát, 
diktafon, 

notebook, GPS, 
skener

spolupráce s 
nájemcem

areál mimo provoz v 
uvedené době

odborná literatura, 
určovací klíče

rybářské boty na 
brodění, 

fotoaparát, 
videokamera

Zifčáková, p. 
Malík

odborná literatura, 
internet, kostelník 
p. Malík, kroniky, 

archivy

diktafon, 
notebook, 
internet, 

fotoaparát, 
skener, GPS

zajištění exkurze 
pod vedením p. 
Malíka, povolení 
fotografování na 

biskupství

problémy vyplývající 
z dalších požadavků

obecní 
dokumentace

diktafon, 
notebook, 
internet, 

fotoaparát, 
skener, GPS

spolupráce s 
památkovým 

úřadem

nevstřícnost 
památkového a 
obecního úřadu

Obecní úřad – býv. škola, informační 
centrum

exkurze, 
pozorování, 
promítání 

historických filmů

kroniky, pamětníci, 
informační tabule, 

letáky, internet

diktafon, 
notebook, 
internet, 

fotoaparát, 
skener, GPS

spolupráce s 
obecním úřadem

neochota 
spolupracovat
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Školní projektový tým
Manažer kompetence
PaedDr. Jaroslav Baláš
Členové týmu
Mgr. Helena Balášová biologie
Mgr. Zbyněk Drbout IT, zpracování výstupů, časopisy
Mgr. Ivana Zifčáková český jazyk, časopisy
Jana Míšková dějepis, vlastivěda

Zapojená třída: 7., 6.
Ostatní zapojení žáci:

Zastávky ŠVNS:

pracovní název - téma zodpovídá kdy nejlépe začít poznámka

Čistička – ekologická výchova Balášová internet září 2010 30.11.2010 GPS

Hráz – historie, výstavba, typ, fyzika září 2010 30.11.2010 GPS

Cuknštejn – historie Míšková internet, archivy září 2010 30.11.2010

pomohou 
(pedagogové, 

odborníci, 
zkušení žáci)

jak se zapojí 
žáci (metody)

zdroje informací 
(odb. literatura, 

pamětník, kroniky, 
knihovny, archivy 

atd.)

termín 
dokončení 

(3O.11.,28.2.,
30.4.)

potřebné 
vybavení

další požadavky (od 
projekt.týmu, 

vedení školy atd.)

možné 
problémy při 

realizaci

odborný 
pracovník VAK

exkurze, 
pozorování

diktafon, 
notebook, 
internet, 

fotoaparát, 
skener, GPS

nepřístupnost 
čístírny, 

neochota VAK

Zifčáková, 
Drbout

Baláš, Novotný 
(hrázný)

exkurze, 
pozorování

odborná literatura, 
internet, hrázný, 

informační tabule a 
letáky, manipulační 

řád vodního díla

diktafon, 
notebook, 
internet, 

fotoaparát, 
GPS

neochota 
hrázného

Baláš, majitel 
objektu

průzkum 
odborné 

literatury, 
exkurze

diktafon, 
notebook, 
internet, 

fotoaparát, 
GPS

zařídit exkurzi u 
majitele, GPS

neochota 
majitele



Cuknštejn – sad, krajové odrůdy Balášová Baláš září 2010 30.11.2010 GPS špatné počasí

Kapříkovský rybník, rybník Martin Balášová Zifčáková pozorování září 2010 30.11.2010 špatné počasí

vyhledávání 
pomocí GPS

místní organizace 
svazu ochránců 

přírody

spolupráce při 
vyhledávání 

informací o plantáži

odborná literatura, 
internet

fotoaparát, 
diktafon, 

notebook, 
GPS, skener

spolupráce s Dr. 
Petrem
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Školní projektový tým
Manažer kompetence
PaedDr. Jaroslav Baláš
Členové týmu
Mgr. Helena Balášová biologie
Mgr. Zbyněk Drbout IT, zpracování výstupů, časopisy
Mgr. Ivana Zifčáková český jazyk, časopisy
Jana Míšková dějepis, vlastivěda

Zapojená třída: 7., 6.
Ostatní zapojení žáci:

Zastávky ŠVNS:

pracovní název - téma zodpovídá kdy nejlépe začít poznámka

Škola – historie Míšková prosinec 2010 28.2.2011 koupě diktafonů, GPS

Mariánský sloup Míšková Golombek prosinec 2010 28.2.2011

Míšková exkurze prosinec 2010 28.2.2011

Fara Míšková Golombek exkurze prosinec 2010 28.2.2011

ŠKOLNÍ VIRTUÁLNÍ NAUČNÁ 
STEZKA

pomohou 
(pedagogové, 

odborníci, 
zkušení žáci)

jak se zapojí 
žáci (metody)

zdroje informací 
(odb. literatura, 

pamětník, kroniky, 
knihovny, archivy 

atd.)

termín 
dokončení 

(3O.11.,28.2.,
30.4.)

potřebné 
vybavení

další požadavky (od 
projekt.týmu, vedení 

školy atd.)

možné 
problémy při 

realizaci

Baláš, 
Drboutová

vyhledávání v 
kronikách, v 

elektronickém 
archivu

rozhovor s 
pamětníky

diktafon, 
notebook, 
internet, 

fotoaparát, 
skener, GPS

nedostupnost 
materiálů, 
jazkyková 

bariéra

průzkum 
odborné 

literatury, 
exkurze

odborná literatura a 
projektová 

dokumentace

fotoaparát, 
diktafon, 

notebook, 
GPS, skener

spolupráce s obecním 
úřadem

Kostel sv. Mikuláše – historie, 
architektura 

Zifčáková, p. 
Malík

odborná literatura, 
internet, kostelník 
p. Malík, kroniky, 

archivy

diktafon, 
notebook, 
internet, 

fotoaparát, 
skener, GPS

zajištění exkurze pod 
vedením p. Malíka, 

povolení 
fotografování na 

biskupství

problémy 
vyplývající z 

dalších 
požadavků

obecní 
dokumentace

diktafon, 
notebook, 
internet, 

fotoaparát, 
skener, GPS

spolupráce s 
památkovým úřadem

nevstřícnost 
památkového 

a obecního 
úřadu
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