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Co se Vám na výstavě nejvíce líbilo? 

Září 2021 1.st. ZŠ Humpolec   

Líbilo se mi její zpracování – to, že si to žáci mohli vše sami na vlastní kůži zkusit. Pracovní listy byly 
také super, využila jsem i instruktážní videa na stránkách a vytvořila tak pro děti celý projektový den. 
 

Možnost vyzkoušení různých pomůcek. 

Možnost samostatně si vyzkoušet situace, ve kterých lidé s hendikepem žijí. 
Možnost empatie. 

Celková koncepce a nápad. 
Interaktivní a přitom citlivý vhled do života lidí s handicapem. 
 

Září 2021 2.st. ZŠ Humpolec 

Praktické vyzkoušení vozíku nebo nevidomosti.  
Vše se mohlo vyzkoušet, představit si jaké to je. 
Jednotlivá stanoviště, kde si žáci mohli pomůcky vyzkoušet. 
Přiblížení života lidí s hendikepem. 

 

Září 2021  SOU / SOŠ / čtyřleté gymnázium  

Interaktivní prvky, možnost vše si vyzkoušet. 
 

Listopad 2021  MŠ Chomutov 

Interaktivita 

 

Listopad 2021   1.st. ZŠ Chomutov 

Interaktivita, možnost okusit si na vlastní tělo, jaké to je, mít hendikep. 
Atmosféra. Edukátory výstavy byli dva tělesně znevýhodnění muži, kteří dětem předvedli svět z jejich 
pohledu. 

 

Listopad 2021  2.st. ZŠ Chomutov 

Možnost vyzkoušet si hodně exponátů přímo. 
Procházení tmavou chodbou a určování předmětů. 
 

Prosinec 2021  Škola zřízená dle § 16, odst. 9 „školského zákona“ pro žáky s mentálním 
postižením  
Interaktivita, struktura stanovišť. 
 

Prosinec 2021   Speciální škola Chomutov 

Možnost vyzkoušet si hodně exponátů přímo. 
  

 

 



 

Co nejvíce zaujalo žáky/studenty? 

 

Září 2021 1.st. ZŠ Humpolec   

Vozíky pro tělesně postižené. Temná místnost. 
Asi to, že si to mohli sami všechno vyzkoušet. 
 

Září 2021 2.st. ZŠ Humpolec 

Jízda vozíkem, nástup do autobusu. 
Tunel, vozíky, autobus. 

Náročnost pohybu nevidomých a vozíčkářů. 
 

Září 2021  SOU / SOŠ / čtyřleté gymnázium  

Místnost bez světla. 
 

Listopad 2021  MŠ Chomutov 

Téměř vše, vozíčky, chůze ve tmě... 

Listopad 2021   1.st. ZŠ Chomutov 

Že si mohli vše osahat, vyzkoušet.  
Vyzkoušení vozíčků, pohyb v tmavé místnosti, jízda autobusem.  
Všechny prvky, ale nejvíce chůze poslepu s holí, černá chodba, handbike, možnost zkusit si přepravu 
na invalidním vozíku. 
 

Listopad 2021  2.st. ZŠ Chomutov 

Možnost vyzkoušet si hodně exponátů přímo. 
Tmavá chodba, manipulace s vozíky, zvuky. 

Prosinec 2021  Škola zřízená dle § 16, odst. 9 „školského zákona“ pro žáky s mentálním 
postižením  
Možnost vyzkoušet si konkrétní pomůcky pro jednotlivé druhy zdravotního postižení.  

Prosinec 2021  Speciální škola Chomutov  
Chůze ve tmě, jízda na vozíčku. 

 

Co by se podle Vás mohlo zlepšit? 

 

Září 2021 1.st. ZŠ Humpolec   

Nemám nic ke zlepšení, vše bylo super, dobře připravené. 
   

Září 2021 2.st. ZŠ Humpolec   
Nic mě nenapadá, byli jsme moc spokojení :-) Z naší školy se výstavy zúčastnily děti všech tříd ZŠ - od 

1. po 9. třídu a všichni přijeli obohacení a nadšení. 

Prostor, který byl pro nevidomé, pustila bych i nějaké zvuky, ale jinak pěkně povedené. 
Dopředu názorně ukázat, jak používat některé pomůcky, např. jak s vozíkem na plošinu. 

Září 2021 SOU / SOŠ / čtyřleté gymnázium  

Nic mě nenapadá. 
 

Listopad 2021 1.st. ZŠ Chomutov 



Vše senzační, tak jak to je. 
 

Listopad 2021 2.st. ZŠ Chomutov  

Vše bylo velmi pěkné. 
 

Prosinec 2021 Škola zřízená dle § 16, odst. 9 „školského zákona“ pro žáky s mentálním postižením 
Chomutov  

Nic mě nenapadá. 
 

Prosinec 2021  Speciální škola Chomutov  
Přístup veřejnosti k ostatním lidem. 

 

Doporučil/a byste výstavu známým? 

Všechny školy ANO  

ZŠ a SOU / SOŠ / čtyřleté gymnázium Humpolec 

MŠ, ZŠ, Speciální školy Chomutov  
 

Použili jste materiály pro pedagogy, které jsou zveřejněné na https://lideodvedle.cz/metodiky/? 

10x ANO 

10x NE 

   

 


