Nabízíme ZDARMA návštěvu Poslanecké sněmovny PČR pro žáky základní školy v ORP Havířov v rámci projektu

MAP rozvoje vzdělávání v ORP Havířov II
spojenou s osobním setkáním s poslanci, organizovaným programem prohlídky prostor
a budov Parlamentu a se samotnou účastí na jednání PS.

OBSAH PROGRAMU:
❑ Promítání dokumentu o Poslanecké sněmovně
❑ Organizovaný program v prostorách Poslanecké sněmovny PČR
(osobní setkání s poslanci, prohlídka prostor, účast na jednání poslanců jako divák)
❑ Způsob dopravy – vlakem (zdarma, hrazena projektem MAP)
❑ Kapacita (skupina) – max. 15 dětí (pro 9. třídy ZŠ) a 2 pedagogové

TERMÍNY EXKURZE:
❑ 10.3.2020
❑ 14.4. 2020

❑ 21.4.2020
❑ 26.5.2020
❑ 2.6.2020

Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov II,
reg.č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008607

On-line
registrace ZDE

ZPŮSOB PŘIHLÁŠENÍ:
1)

Škola se přihlásí vyplněním online registračního formuláře

2)

Vybere si jeden z nabízených termínů exkurze (minimálně 1 měsíc dopředu).

3)

Realizační tým projektu potvrdí škole volnost/obsazenost vybraného termínu
a zprostředkuje komunikaci s kontaktním pracovníkem Poslanecké sněmovny.

JÍZDNÉ:
❑ Akceptujeme pouze vlakové jízdenky.
❑ Škola si sama rezervuje a nakoupí vlakové jízdenky na vlakovém nádraží a to
V HOTOVOSTI (nelze uhradit nákup jízdenek převodem). Daňový doklad pak donese
po exkurzi k proplacení realizačnímu týmu projektu do kanceláře č. B-405.
(adresa: Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, Havířov, 4. patro).
❑ Jízdenky metrem nebo tramvají nejsou z projektu hrazeny.

HARMONOGRAM DNE:
1)

Příjezd vlakem do hl. města Prahy.

2)

Návštěva Informačního střediska Poslanecké sněmovny, které slouží jako kontaktní
místo pro návštěvníky PS a kde poskytují veřejnosti informace o aktuálním dění
v PS stejně jako o funkcích a orgánech dolní parlamentní komory.

3)

Shlédnutí krátkého 20 minutového filmu „Poslanecká sněmovna“, zaměřeného
na vývoj českého parlamentarismu.

4)

Prohlídka reprezentativních a přilehlých prostor budov Parlamentu s průvodkyní
(dle možností).

5)

Krátké osobní setkání s poslancem/poslanci Parlamentu ČR.

6)

Návštěva galerie hostů (max. doba je z kapacitních důvodů 30 minut), která umožní
účast žáků jako diváka na probíhající plenární schůzi Poslanecké sněmovny, která
začíná ve 14 hod.

PŘED PŘÍJEZDEM A VSTUPEM DO PARLAMENTU
1)

Žáci se prokazují platným průkazem totožnosti
(občanský průkaz, cestovní pas, popř. ISIC karta)

2)

Škola vytvoří a poskytne PŘEDEM jmenný seznam všech účastníků exkurze
(u osob starších 15 let je tento seznam doplněn čísly občanských průkazů či
cestovních pasů), který bude zaslán před exkurzí pracovníkovi PS.

UPOZORNĚNÍ: jmenný seznam je NUTNÉ mít také vytištěn ve 2 vyhotoveních a mít
s sebou k dispozici na místě při exkurzi k předání u bezpečnostní kontroly.

PŘI VSTUPU DO BUDOV PARLAMENTU
1)

Při vstupu do budov Poslanecké sněmovny budou jednotliví účastníci
procházet bezpečnostní kontrolou (bezpečnostní rámy, vizuální kontrola)
a prokazovat se platným průkazem totožnosti.

2)

Každý obdrží identifikační jmenovku, kterou si připevní na viditelném místě.

3)

Do prostor jednání Poslanecké sněmovny je možno vzít si s sebou pouze
peněženku a mobilní telefon. Tašky a batohy zůstávají odloženy v hlídané
šatně.

PO EXKURZI
1)

Předat vyplněnou projektovou třídní knihu realizačnímu týmu.

2)

Zaslat fotodokumentaci z exkurze na email: administrator.map@havirov-city.cz

3)

Vypracovat krátký článek (max 1 str. A4) o stráveném dni v Poslanecké
sněmovně vypracovaný žáky a zaslat elektronicky na výše uvedený email.

Aktivita je realizována v rámci projektu:
Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov,
reg.č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008607

Více informací o projektu:
http://www.map-havirov.cz

https://www.facebook.com/MapHavirovII

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Nositelem projektu je:
Statutární město Havířov

Kontaktní osoba realizačního týmu:
Ing. Monika Miškaříková, implementační manažer
administrator.map@havirov-city.cz
596 803 189

