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V rámci projektu  

Místní akční plán vzdělávání pro Hlučínsko západ II 

 
pořádáme zážitkové besedy 

 

„PES PŘÍTEL ČLOVĚKA“ aneb 

SETKÁNÍ S CANISTERAPEUTICKÝMI 

PSY V MATEŘSKÉ ŠKOLE 
 

                                                

 
 

KDY:   Září: 17. 9., 19. 9., 20. 9. 
 

Říjen:  1. 10., 3. 10., 4. 10., 11. 10., 15. 10., 17. 10., 18. 10., 22. 10., 24. 10., 

25. 10., 29. 10., 31. 10. 
 

Listopad:  5. 11., 7. 11., 8. 11., 15. 11., 19. 11., 21. 11., 22. 11., 25. 11., 26. 11., 

28. 11., 29. 11.  
 

Prosinec: 3. 12., 5. 12., 6. 12., 13. 12., 17. 12., 19. 12., 20. 12. 

 

KDE:  ve Vaší MŠ (v rámci jednoho termínu pejsci zvládnou 2 třídy) 

 

JAK:  přihlášení probíhá prostřednictvím rezervačního systému na webu 

MAS Hlučínsko "zde", termín si volíte dle svých preferencí 

(prozatím 1 MŠ = 1 termín*) 

http://mashlucinsko.cz/projekty-a-vyzvy/map-mistni-akcni-plan-ii/informacni-a-rezervacni-system/
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Anotace: 

Lektorka do MŠ dorazí s dvojicí speciálně vycvičených canisterapeutických psů. 

 

Děti se: 

o naučí základním dovednostem při soužití se psem (jak vlastním, tak cizím) 

o seznámí s různými pomůckami – obojky, vodítka, granule, pamlsky, očkovací 

průkazy, průkazy původu, obrázky psích ras, poháry – a jinými, pro děti 

atraktivními, předměty 

o naučí mnoho o různorodosti psích ras, jaký pes se k čemu používá 

(záchranář, vodící pes, pasák ovcí, lovecký pes, tažný pes, …), k čemu byl 

vyšlechtěn, jakého pejska si mají vybrat podle prostředí, ve kterém žijí, 

a podle času, který mu mohou věnovat 

o dozví zajímavosti o výchově a péči o psa od štěněte až po dospělého psa 

(potřeby psa, veterinární péče, výcvik); předvedena bude i ukázka základní 

psí poslušnosti 

o seznámí s podstatou canisterapie, kterou si také vyzkouší 

 

Nejdůležitější částí je povídání o bezpečnosti při styku jak se psy vlastními, 

tak s pejskem cizím; základní pravidla při útoku psa či dodržování varovných 

tabulek „POZOR PES“. 

 
 

Beseda bude přizpůsobena věku dětí.  

Po rezervaci termínu obdržíte potvrzující e-mail, zaslán Vám rovněž bude 

tel. kontakt na lektorku, p. Šárku Blokeschovou, se kterou se dále 

domluvíte na podrobnostech. 

 

*MŠ s větším počtem tříd se na dalších termínech – tak, aby se dostalo na všechny třídy/děti -  

domluví již přímo s paní Blokeschovou. 

 

Pozn.: Termíny jsou společné s MAP pro Hlučínsko východ II, do konce roku jsou vypsány termíny pro 

potenciálně všechny MŠ na Hlučínsku. Nebude-li zájem o tři zářijové termíny, či jiné, další budou vypsány od 

ledna 2020. 


