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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
Název nápadu:   DEN V HORNÍ ŠKOLE 
 
Kategorie:   B 
(A – dospělí, B – děti a mladiství do 15 let) 

 
Identifikace všech soutěžících ve skupině:    
(min. 3 lidé ve skupině, v kategorii B nejméně 1 osoba starší 18 let) 
    

Jméno Adresa Věk 
   
   
   
                                                    
Kontaktní osoba – vedoucí: 
(v kategorii B automaticky osoba starší 18 let) 

 
 

Předpokládaný termín konání: 
 
 
 
Předáním soutěžního návrhu organizátorovi soutěžící souhlasí se zadávacími 
podmínkami soutěže, které byly v předstihu dostupné na webové stránce: 

www.rokytnice-nad-jizerou.com/napad 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jméno Telefon E-mail 
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2. POPIS NÁPADU 
 

Jednorázová komunitní akce v objektu Horní školy s pracovním názvem Den 
(otevřených dveří) v Horní škole je naplánována jako jednodenní (sobotní) 
s předpokládaným začátkem v 9:30. Akce bude koncipována jako opravdový den ve 
škole – máme sestavený rozvrh hodin (viz Příloha č. 2) s několika nápady pro různé 
věkové a zájmové kategorie lidí; na své by si měl přijít opravdu každý. 
 
Rozvrhem hodin je v principu dán harmonogram akce a prostorové požadavky. Tištěnou 
podobu rozvrhu budou mít všichni návštěvníci k dispozici a na základě svých zájmů a 
potřeb si sestaví svůj vlastní školní den. 
 
Jednotlivá okénka v rozvrhu budou spadat do několika kategorií – tvořivé aktivity, 
praktické dílny, sportovní soutěže, zdravotně-relaxační koutek, historie, příroda a 
příběhy Rokytnice, aktivity pro děti, různé kuriozity a zvláštnosti, velká večerní zábava. 
Vše je patrné z Přílohy č. 2. Návštěvníci dostanou symbolickou žákovskou knížku, kam si 
budou moci zapisovat, co se na kterém stanovišti naučili nebo co je zaujalo, a sami ocení 
přínos každé jednotlivé aktivity právě pro sebe. 
 
Každý člen naší organizační skupiny bude mít na starost svoji akci – hodinu v rozvrhu, 
kterou si buď sám případně prostřednictvím další osoby mimo naši skupinu obsahově 
připraví a následně bude i vedoucím a organizátorem na tom kterém stanovišti. 
Vzhledem k relativní rozsáhlosti akce budeme prostřednictvím inzerce (internet, 
stránky Města, Rokytnický zpravodaj, vývěsky na veřejných místech) v případě úspěchu 
v soutěži hledat další nadšence z řad široké rokytnické veřejnosti, kteří by měli chuť se 
na organizaci programu podílet. 
 
Všem ostatním – návštěvníkům akce – chceme formou zábavy, her a zejména prezentací 
či výstav souvisejících s Horní školou, Rokytnicí a její historií poskytnout hezký zážitek a 
hlubší pocit uvědomění si vlastní identity a vztahu ke svému městu a jeho okolí. Chceme 
ukázat, že objekt Horní školy skýtá řadu příležitostí. Chceme poukázat na možnosti 
skryté mezi lidmi v Rokytnici a v neposlední řadě chceme tyto kvality propojit a aktivně 
se podílet na hledání dlouhodobého řešení pro Horní školu, pro Rokytnici a pro její 
občany. 
 
Součástí akce bude také bazar dětského oblečení a den otevřených dveří, kdy 
předpokládáme, že bychom zájemcům v organizovaných (vedených) skupinkách 
umožnili prohlídku školy doplněnou výkladem o její historii apod. 
 
Akce bude sestavena na předpokládanou účast 120 lidí. Pro účastníky bude v průběhu 
zajištěno občerstvení v rozsahu odpovídajícím její povaze a řešeného prostřednictvím 
v jiných společenských akcích zaběhnutých poskytovatelů občerstvení. Den bude 
zakončen volnou zábavou s posezením u ohně a podle toho, jestli se nám to povede 
zorganizovat, také spojenou s grilováním masa. 
 
Zakončení akce se předpokládá na cca 21:30. 
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3. PŘÍPRAVA AKCE 
 
Před vlastní akcí je nutno provést přípravu potřebných prostor školy. Předpokládáme, 
že to do značné míry bude malá „komunitní“ akce, kdy prostřednictvím vývěsek na 
veřejných místech a internetových oznámení chceme nalákat lidi, aby přišli s úklidem a 
výzdobou školy pomoci. Nelze odhadnout počet lidí, kteří se zúčastní, takže scénář dne 
zpracujeme na hodně (cca 70) i málo (cca 20) účastníků a tomu se den a rozsah prací 
operativně přizpůsobí. Pro účastníky bude zajištěno drobné občerstvení a 1 – 2 lidé 
z naší skupiny se případně postarají o menší děti a zajistí jim odpovídající program tak, 
aby se do prací mohli zapojit i rodiče. 
 
Pracovní den bude zakončen volnou podvečerní společenskou zábavou s ohněm, 
opékáním buřtů a v tuto chvíli blíže nespecifikovaným drobným programem. 
 
Zajímavou alternativou přípravy akce je také zapojení školních dětí do pomoci 
s drobným úklidem nebo s výzdobou školy v rámci např. školního dne nebo jeho části. 
V tomto směru bude záležet především na tom, zda se nám podaří se domluvit se 
ředitelkou případně s některými učiteli. 
 
V případě, že by se úklid a příprava nestihly dokončit v jednom dni, dokončíme ji sami 
v rámci možností skupiny v týdnu předcházejícímu samotnému Dni v Horní škole 
(společně s finální přípravou prostor).  
 
Přípravným pracím musí nutně předcházet společná schůzka organizátorů se zástupci 
Města přímo na místě – nejméně s měsíčním předstihem. Zde se domluvíme, jaké 
prostory bude potřeba uklidit a připravit (předpokládané obsazení místností ve škole 
vyplývá z Přílohy č. 3 – šrafované části), jaké prostory bude nutné zabezpečit před 
nežádoucím vstupem návštěvníků a stanovíme si podmínky a režim vstupu. Bude nutné 
zajistit napuštění vody a zprovoznit nejméně jedno WC pro ženy a jedno pro muže. 
 
Formální náležitosti vzájemné dohody a fyzického zajištění vstupu (ideálně zapůjčení 
klíčů) budou domluveny s odpovědnou osobou Městského úřadu a případně ošetřeny 
smlouvou. 
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4. ÚKLID PO SKONČENÍ AKCE 
 
V týdnu následujícím po skončení komunitní akce provede naše skupina úklid veřejného 
prostranství kolem školy – pohrabání odpadků a spolu s odpadem vzniklým v průběhu 
akce (který bude shromažďován v pytlích na netříděný a dle možností i tříděný odpad) 
budou odvezeny do Sběrného dvora. 
 
Formální předání objektu zástupci Městského úřadu proběhne operativně dle domluvy a 
zažité praxe. 
 
 
Orientační časový harmonogram a požadavky z naší strany na Město či nutné úkoly jsou 
uvedeny v Příloze č. 1 této zprávy. 
  
 
 
V Rokytnici nad Jizerou 8. 1. 2014 
 
(jméno a podpis vedoucího skupiny) 
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PŘÍLOHA Č. 1: 
Harmonogram součinnosti s Městem Rokytnice nad Jizerou v období         
04/ 2015 – 07/2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termín Aktivita Akce Města  Naše akce 
duben          
(1. polovina) 

Žádost na zpřístupnění 
Horní školy a na povolení 
konání jarní společenské 
akce 

Udělení souhlasu Radou města;  Případné upřesnění informací nutných pro 
udělení souhlasu – doplnění žádosti                                   
Na základě souhlasu pokračujeme 
v plánování a personálním zajištění akce  

duben         
(2. polovina) 

Projednání žádosti na 
zastupitelstvu  

Projednání dle standardních postupů 
Města pokud je potřeba, alternativně 
pouze zastupitelstvu na vědomí (Rada má 
pověření zastupitelstva k jednání o využití 
Horní školy)  

Pokračujeme v plánování -  konání jarní 
akce nic nebrání 

květen        
(1. polovina) 

Schůzka se zástupci Města 
v Horní škole – starosta, 
místostarosta, správce 
majetku 

Stanovení pravidel a povinností spojených 
s jednorázovým využitím objektu 

Finální plánování využitelných prostory, 
úklidu a přípravy 

květen        
(2. polovina) 

Dohoda o využití školy Výstupy ze schůzky dle předchozího bodu 
slouží jako podklad pro (písemnou) 
dohodu o využití školy, podpis dohody, 
předání klíčů 

Podpis dohody, převzetí klíčů 

červen         
(1. – 2. 
týden) 

Malá komunitní úklidová 
akce - úklid budovy a okolí, 
příprava potřebných 
prostor, stěhování nábytku a 
vybavení ze tříd do 
skladovacích prostor, 
výzdoba 

Zprovoznění sociálního zařízení (zapnutí 
vody), zapnutí elektřiny, možnost účasti 
zástupce Města jako koordinátora 
stěhování vybavení tříd, pokud nebude 
domluveno jinak v předstihu  

 

červen          
(3. – 4. 
týden) 

Finální příprava prostor – 
vstup na nepravidelném 
základu, dle potřeby 

 Vstup do školy dle potřeby za účelem 
přípravy akce, zejména cca týden před 
termínem akce 

červenec    
(1. týden) 

Komunitní společenská 
akce DEN V HORNÍ 
ŠKOLE 

  

červenec    
(1. – 2. 
týden) 

Úklid prostranství okolo 
školy, odvoz odpadu, dle 
dohody s Městem uvedení 
vnitřních prostor do 
původního stavu  

  

červenec     
(2. týden) 

Zpětné předání objektu 
zástupci Města 

Kontrola stavu objektu, vypnutí elektřiny 
a vody, zpětné převzetí objektu a klíčů 

 



posezení u ohně, hraje Krkonošské Trio

PŘÍLOHA Č. 2

TURNAJ VE VYBÍJENÉUKÁZKA PRÁCE SE PSY

ŠKOLA V PŘÍRODĚ
(neboli Celodenní zábavná a mírně soutěžní skupinová hra se stanovišti v blízkém okolí školy, včetně Rokytnické mini ZOO)

SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ DNE

PÁSMO HER A ZÁBAVY PRO DĚTI:                                                                                                                                                                                                                                  

POHYBOVÁ POHÁDKA  O SEMÍNKU A STROMU (PRO NEJMENŠÍ), NÁCVIK KOLOVÉHO TANCE GÓPALA,                                                                                                                           

UKÁZKA HRY NA DIDGERIDOO, MALOVÁNÍ HENNOU a další

DEN V HORNÍ ŠKOLE - ROZVRH HODIN - SOBOTA x.x.2015 - 9:30 - 21:30

DEN JEŠTĚ NEKONČÍ, TAKŽE OD 17:30 SE TAKY PŘIPRAVTE

VYHLÁŠEN

Í  SOUTĚŽE

TVŮRČÍ DÍLNIČKA PRO DĚTI:                      

ZASAĎ SI, VYROB SI,         

OZDOB SE

HLÍDÁNÍ DĚTÍ

DEBATNÍ KAVÁRNA - MINULOST, PŘÍTOMNOST A BUDOUCNOST HORNÍ ŠKOLY
 (čili Od vzniku až po nynější záměry, sny a nápady pro Horní školu, ochutnávka výborné kávy)

KRKONOŠSKÉ NÁŘEČÍ                       

A JEHO VÝZKUM

OBJASŇOVÁNÍ TRESTNÉ 

ČINNOSTI A PREVENCE 

KRIMINALITY

MEDITACE                                        

V KAŽDODENNÍM ŽIVOTĚ

VŠE                 

O KÁVĚ

VÝSTAVA STARÝCH FOTOGRAFIÍ, MAP, STUDIÍ VÝSTAVBY DOLNÍHO A HORNÍHO NÁMĚSTÍ A DALŠÍ ZAJÍMAVOSTÍ ROKYTNICE

ROKYTNIČÁCI VE SVĚTĚ

SKUPINOVÉ PROHLÍDKY ŠKOLY

VYHLAŠOVÁNÍ SE TÝKÁ  VÝTVARNÉ SOUTĚŽE "MOJE ŠKOLA SNŮ" PRO DĚTI ZŠ A MŠ + HRY "ŠKOLA V PŘÍRODĚ" V DEN AKCE.

OBČERSTVENÍ V PRŮBĚHU CELÉHO DNE ZAJIŠTĚNO.  DROBNÉ ZMĚNY PROGRAMU VYHRAZENY.  VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ.

VYHLÁŠEN

Í SOUTĚŽE

SKUPINOVÉ 

BUBNOVÁNÍ

PROGRAM PŘEDEVŠÍM PRO DĚTI A MLÁDEŽ

PŘEDNÁŠKY A ZÁBAVA PRO DOSPĚLÉ

ZDE SI NAJDE KAŽDÝ NĚCO

 (aneb Mapa světa s výstavou fotek a popisem, kde všude Rokytničtí byli)

SPORTOVNÍ A POHYBOVÉ 

HRANÍ A KLÁNÍ PRO ŠKOLÁKY                              

ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI            

V PODÁNÍ ČLENA HS

MEDITACE V KAŽDODENNÍM ŽIVOTĚ                                                

(volné pokračování pro nadšené zájemce)

ZÁKLADY MASÁŽÍ                                                                                           

(volné pokračování pro nadšené zájemce)

BAZÁREK (NEJEN) DĚTSKÉHO OBLEČENÍ

MINIKURZ MASÁŽE                        

KRČNÍ PÁTEŘE

UKÁZKA TECHNIKY HORSKÉ SLUŽBY
(děti si budou moci prolézt záchranné auto, podívat se na skútr atd.)

10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 9:30 

18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 17:30 

10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 

18:30 19:30 20:30 21:30 

10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 9:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 

10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 9:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 








