
 

 

PŘIPRAVUJEME SE NA VÁNOCE! PROJEKT  NAŠÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY VE 

SPOLUPRÁCI S MĚSTEM KOPŘIVNICE – MŮŽETE SE PŘIHLÁSIT ! 

 
Název projektu: 

ČESKÉ VÁNOCE 
(projekt Školní družiny při ZŠ Floriána Bayera, Kopřivnice, příspěvková organizace, 

ve spolupráci s   MĚSTEM KOPŘIVNICE 
 
 
1. Cíl projektu 
Cílem akce je navázat na dobrou spolupráci školských zařízení našeho města a okolí, uskutečnit ojedinělou výstavu, 
která by svým tematickým obsahem a originalitou obohatila předvánoční čas a přilákala návštěvníky různých věkových 
skupin. 
 
2. Cílová skupina 
Veřejnost – bez omezení věku 
 
3. Popis projektu 
 
3.1. Vlastní projekt 
V tomto projektu chceme oslovit základní školy, školní družiny i ostatní školská zařízení, která pracují s dětmi, 
a nabídnout jim prezentaci vlastního školského zařízení v našem městě a to ve vstupní hale Městského úřadu 
Kopřivnice. 
„ČESKÉ VÁNOCE“ – výstava by se měla nést v tradičním duchu našich vánoc a k našim vánocům patří: kapřík, 
vánoční strom, vánoční cukroví, andělské bytosti, adventní věnec, dárečky, Ježíšek….    
Technika zhotovení není určena – zvolí si každé školské zařízení dle svých možností (výkres, keramika, 
přírodniny, malba na sklo, drátkování…). 
 
4.Časový harmonogram, prostor 
Při realizaci projektu počítáme s využitím prostor Městského úřadu Kopřivnice – vstupní hala. 
Instalace výstavy: 25. 11. 2020  ( středa ) 
Zahájení výstavy (slavnostní vernisáž): slavnostní zahájení výstavy bude upřesněno všem přihlášeným školským 
zařízením 
Ukončení výstavy: 7. 1. 2021 

říjen 2020 
Termín odevzdání přihlášky: 
20. 10. 2020 
(e- mailem na adresu: 
matyskovavera@email.cz) 

Nabídka školským a volnočasovým 
zařízením formou přihlášky 

říjen – listopad 2020 
 
listopad 2020 ( do 16. 11. 2020 
) 
listopad 2020 ( 25. 11. 2020 od 
8:00 hodin ) 

Příprava  na výstavu v jednotlivých 
školských zařízeních 
Propagace, dodání plakátů 
 
Instalace výstavy 

listopad 2020- leden 2021 
Leden 2020 ( 7. 1. 2020) 

Výstava 
Odinstalování výstavy v dopoledních 
hodinách 

 
 
5.    Finanční zabezpečení akce 
 
Prostory haly Městského úřadu Kopřivnice jsou zdarma. 
 
 
 
V případě, že projevíte zájem zúčastnit se   výstavy pod názvem „ ČESKÉ VÁNOCE„ prosíme   o vyplnění 
přihlášky (viz níže) a zaslání do 20. 10. 2020  na uvedenou e-mailovou adresu: 

matyskovavera@email.cz 
 

mailto:matyskovavera@email.cz


 
Přihláška „ČESKÉ VÁNOCE“ 

 
 
Název školského zařízení: 
 
Telefon: 
 
E-mail:   
 
Jméno kontaktní osoby: 
 
                           

Instalace výstavy: 
 
 
Instalaci provedete organizátor VÝSTAVY „ ČESKÉ VÁNOCE“ ( Školní družina při ZŠ Floriána Bayera 
Kopřivnice).          
Prosíme o dodání  Vašich výrobků dne  25. 11. 2020 do budovy Městského úřadu Kopřivnice od 8:00 do 9:00 hodin. 
Odinstalování výstavy proběhne dne 7. 1. 2021 od 8:00 hodin. 
 
 

Popisky svých dílek zhotovíte:                                     ano                                                                  ne 
  

 
 

Počet  „ kousků „  dodaných na výstavu : 
  
Technika ( prosím o poznámku, zda se jedná o výkres, keramiku….aj.): 
  
 

 
 

Rozměr dílka: 
  
  

 
Na výstavu „ ČESKÉ VÁNOCE“ pořadatel ( ZŠ Floriána Bayera, Kopřivnice) zhotoví plakáty. Tyto budou dodány na 
školská zařízení nejpozději do 16. 11. 2020 

Počet plakátů: 
  

 
 
 
 
 
 
V případě, že děti a pedagogové vaší školy projeví zájem navštívit výstavu „ ČESKÉ VÁNOCE“ (možné od 27. 
11. 2020) prosíme o telefonické nahlášení paní Iloně Mazalové ( MěÚ Kopřivnice). 
 
V SOUČASNÉ DOBĚ NENÍ MOŽNÉ, ABY SE V PROSTORÁCH MěÚ KOPŘIVNICE POHYBOVALO VÍCE OSOB 
NAJEDNOU. DOUFEJME, ŽE SE SITUACE ZMĚNÍ A ŽE TELEFONICKÁ OHLÁŠKA V PROSINCI NEBUDE 
NUTNÁ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


