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Friendship and cooperation 

of our school with a school in Africa. 

STŘEDNÍ  ŠKOLA, 

ZÁKLADNÍ  ŠKOLA 
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KARVINÁ 
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PRIMARY SCHOOL 
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PROJEKT- SPOLUPRÁCE SE ZÁKLADNÍ ŠKOLOU SV. FILIPA NERIHO V AFRICE 

     Základní škola sv. Filipa Neriho v Josce byla postavená z grantu Ministerstva zahraničních věcí SR a za podpory 

Evropské unie. Oficiálně byla otevřená v roce 2013. Je kombinací denní a internátní školy. V současné době ji navštěvuje 

asi 350 žáků. Z toho 250 je ubytováno v internátě.  Jsou to převážně sirotci a děti ze sociálně slabých rodin. Projekt 

„Podpora vzdělávání chudých dětí v Keni“ je realizován Vysokou školou zdravotnictví a sociální práce Sv. Alžběty 

v Bratislavě, která napomáhá v této části Afriky lidem jak v oblasti vzdělávací, tak i zdravotnické a sociální. 

HLAVNÍ CÍLE PROJEKTU: 

 rozšíření geografických znalostí i vědomostí o kontinentu Afrika, 

 poznání a pochopení kulturních tradic a zvyků, 

 odstranění bariér mezi rasami i náboženstvím, 

 podpora multimediální výchovy (prevence proti rasismu a xenofobii), 

 pochopení multikulturalismu (přijetí ras pocházejících z rozdílného kulturního prostředí), 

 porozumění důvodů migrace lidí z chudých končin světa,  

 uvědomění si důležitosti vzdělávání a uplatnění ve společnosti. 

 zvýšení jazykových dovedností v jazyce anglickém, 

 rozvíjení řečových a psacích schopností (i uživatelských dovedností ICT) 

FORMY SPOLUPRÁCE: 

 kooperace mezi učiteli a žáky prostřednictvím psané korespondence  

 vyměňování fotografií (případně s využitím ICT technologie), 

 výměna zkušeností a přístupů ve vzdělávání,  

 posílení sociálního cítění, aktivity vedoucí k rozvoji přátelských vztahů a sebevědomí žáků 

 rozvoj estetického cítění při společné tvorbě obrázků a kreativních výrobků. 



 
 

žáci ZŠ Sv. Filipa Neriho  

v Josce 

 pupils of St. Philip Neri  

Primary school 
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mladší žáci 

ve výuce 

younger pupils  

in the classroom 

 

starší žáci 

ve výuce 

older pupils 

in the classroom 

 

před tělesnou výchovou 

physical education 

 

 



 
 

úklid kolem školy 

cleaning  

around the school 

 

 
po vyučování na hřišti 

at the playground 
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independence 
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         příprava na praktický život  

        preparation for practical life 

 

zásobování školy  

healthy food for school 

 

jídelna  

dining room  

„Good Shepherd“ 

  



 
 

školní výlet 

school trip 

 

rodinná atmosféra  

na internátě 

family atmosphere  

at the school hostel 

  



 
 

PICTURE   

Obrázky, které tvořili žáci naší školy pro děti v Africe 

SŠ, ZŠ a MŠ Karviná for St. Philip Neri Primary school Josca 

 

Česká republika 



 
 

STUDENTS FROM SCHOOL  SŠ, ZŠ a MŠ KARVINÁ, 

SEND GREETINGS TO  ST. PHILIP NERI PRIMARY 

SCHOOL. 

 

WE THINK 

ABOUT YOU, 

WE ARE WITH YOU. 
 

     


