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Co jsou aktivity Implementace MAP? 

V rámci předchozího projektu MAP I, který byl realizován od 01/2016 do 12/2017, byl vytvořen 

Strategický rámec MAP, Akční plán na rok 2018 a dále a Finální MAP shrnující analytickou, 

strategickou i návrhovou část.  

Na jednotlivé prioritní oblasti řešené v rámci projektu MAP I pro Hlučínsko západ a na cíle obsažené 

ve Strategickém rámci MAP do roku 2023 navazují v rámci Akčního plánu (= „zásobník projektů“) 

jednotlivé aktivity, z nichž některé budou realizovány od roku 2019 a v následujících letech /vizte 

níže/. 

Finální MAP I reflektuje níže uvedené oblasti (Priority): 

1. Předškolní vzdělávání (a péče) (Povinné opatření MAP)  

2. Čtenářská, matematická a jazyková gramotnost (Povinné opatření MAP)  

3. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem (Povinné 

opatření MAP)  

4. Udržení a rozvoj regionální identity (Volitelné opatření MAP)  

5. Rozvoj infrastruktury škol   

 

V rámci implementační části MAP II bude realizována řada aktivit, prostřednictvím nichž dojde 

k naplňování cílů artikulovaných u jednotlivých Priorit ve Strategickém rámci a Finálním MAP I. Při 

naplňování této aktivity tedy vycházíme ze schválených závěrečných dokumentů MAP I. Výběru níže 

uvedených aktivit předcházely osobní konzultace s řediteli škol, následně byl po vzájemné dohodě 

všem ředitelům MŠ/ZŠ/ZUŠ na daném území zaslán dotazník, v němž měli možnost vyjádřit 

preference směrem k jednotlivým (potenciálním) aktivitám z Akčního plánu – zásobníku projektů. Na 

základě vyhodnocení dotazníků, mapování možností, včetně reflexe tzv. vyloučených aktivit daných 

Pravidly pro žadatele a příjemce (Specifická část), byly zvoleny následující aktivity spolupráce (vizte 

níže). 

Implementační aktivity v MAP II pro Hlučínsko západ jsou a budou realizovány v rámci všech tří, resp. 

napříč všemi povinně volitelnými tématy:  

o Implementace aktivit MAP pro realizaci povinného opatření č. 1 Předškolní 

vzdělávání a péče: dostupnost, inkluze a kvalita  

o Implementace aktivit MAP pro realizaci povinného opatření č. 2 Čtenářská 

a matematická gramotnost v základním vzdělávání  

o Implementace aktivit MAP pro realizaci povinného opatření č. 3 Inkluzivní 

vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem  

Na tomto místě poznamenejme, že daná povinně volitelná témata odpovídají svým zaměřením a 

názvem1 třem Prioritám uvedeným ve Strategickém rámci a Finálním MAP pro Hlučínsko západ. 

                                                           
1
 Pozn.: V případě Čtenářské a matematické gramotnosti zní plný název Priority MAP II Čtenářská, matematická 

a jazyková gramotnost.  
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Dále lze v obecné rovině implementovat aktivity v rámci tzv. volitelných témat, která dělíme takto: 

o Implementace aktivit k naplnění doporučených opatření MAP   

o Implementace aktivit k naplnění průřezových a volitelných opatření MAP 

Co se volitelných témat týče, v našem případě se jedná primárně o průřezové a volitelné opatření 

s názvem Regionální identita, resp. Udržení a rozvoj regionální identity, které představuje čtvrtou 

Prioritu obsaženou ve zpracovaném Finálním MAP I. Současně o témata „Rozvoj kompetencí dětí 

a žáků v polytechnickém vzdělávání“ a „Rozvoje kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího 

jazyka“, které, jak jsme zmínili výše, jsou zakomponovány do a navázány na povinně volitelné oblasti, 

v našem případě i stejnojmenné 3 Priority a 1 volitelnou oblast a nejsou vyděleny samostatně. 

V případě mateřských škol byly naplánovány tyto aktivity: 

I. Škola otevřená spolupráci s místní komunitou, spolky a formami – podpora vzdělávání a výchovy 

formou praktických ukázek  

 Pes přítel člověka aneb Setkání s canisterapeutickými psy 

 Méďa zdravotník na hřišti 

 Výroba jogurtu 

 Povídání se zoubkovými vílami aneb Čistý zoubek, zdravý zoubek 

II. Poslouchám, rozumím, poznávám, učím se číst 

 Osobnosti Hlučínska (kraje) čtou dětem 

 Po stopách hlučínských pověstí, příběhů a dobrodružství 

III. Logopedická prevence v MŠ – „Nepřelom si jazýček – ukážeme ti řadu cestiček“ 

 Workshopy pro pedagogy 

 Workshopy pro rodiče 

 Společný workshop pro ředitele/učitele MŠ 

IV. Malí bajslíři (dříve Malý řemeslník)  

 Pořízení alespoň 1 ponku do každé MŠ 

 Řemeslné dílničky 

 Workshop pro učitelky MŠ 

V. Malý badatel 

 Malý badatel aneb Prima pokusy 

 Malý badatel aneb Začínající chemici 

 Science show, zábavné divadlo fyziky (určeno jen velkým MŠ a ZŠ a MŠ – viz níže) 

 Polytechnické odpoledne pro rodiče s dětmi 

 Workshop(y) pro učitelky MŠ 

VI. Metodické dny pro oblast inkluzivního vzdělávání – MŠ 

VII. Život má mnoho podob 

VIII. Malý mulař (Vlastivědný kufřík) 
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IX. Kreslířská soutěž Namaluj svůj svět (určeno pro MŠ, ZŠ, ZUŠ) 

Některé z těchto aktivit obsahují několik dílčích (pod)aktivit – viz níže.  

Jak a kde nás najdete online? 

Samostatná sekce MAP II je k dispozici na webu MAS Hlučínsko: www.mashlucinsko.cz konkrétně 

v záložce „Projekty“ => MAP II – Místní akční plán II (vizte níže přiložené printscreeny). V rozdělovníku 

si následně vyberete, zda chcete pokračovat na „Hlučínsko východ“ "Zde" či „Hlučínsko západ“ "Zde", 

případně můžete zvolit dílčí sekci Rezervační systém. 

 

 

http://www.mashlucinsko.cz/
http://www.mashlucinsko.cz/projekty-a-vyzvy/map-mistni-akcni-plan-ii/mapy-ii-vychod/
http://www.mashlucinsko.cz/projekty-a-vyzvy/map-mistni-akcni-plan-ii/mapy-ii-zapad/
http://mashlucinsko.cz/projekty-a-vyzvy/map-mistni-akcni-plan-ii/rezervacni-system/
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Jsme také na Facebooku: profil s názvem Místní akční skupina Hlučínsko z.s. - Mapy II 

https://www.facebook.com/mapyII/ 

 

 

 

https://www.facebook.com/mapyII/
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Pes přítel člověka aneb Setkání s canisterapeutickými psy 

Cílová skupina:   děti ve věku 3 – 6 let 

Popis aktivity:  Děti se: 

- naučí základním dovednostem při soužití se psem (jak vlastním, tak 

cizím) 

- seznámí s různými pomůckami – obojky, vodítka, granule, pamlsky, 

očkovací průkazy, průkazy původu, obrázky psích ras, poháry – a 

jinými, pro děti atraktivními, předměty 

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

(záchranář, vodící pes, pasák ovcí, lovecký pes, tažný pes, …), jakého 

pejska si mají vybrat podle prostředí, ve kterém žijí, a podle času, 

který mu mohou věnovat 

- 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 

- seznámí s podstatou canisterapie, kterou si také vyzkouší 

 
Lektorka:    Šárka Blokeschová 

Termín realizace:  od září 2019 

Místo realizace:   daná mateřská škola  

Kapacita/Rozsah:  2 -3 třídy během dopoledne 

Poznámka:    plně hrazeno z prostředků MAP II.  

Tato aktivita je dílčí a je součástí komplexní aktivity s názvem „Škola otevřená spolupráci s místní 

komunitou, spolky a firmami – podpora vzdělávání a výchovy formou praktických ukázek“, tematická 

oblast Zdraví a zdravý životní styl dětí. 

      
Foto z Církevní MŠ Ludgeřovice.                            Foto z MŠ Hlučín, Severní. 

 

 

 

Leták k aktivitě 

ke stažení "ZDE" 

http://mashlucinsko.cz/projekty-a-vyzvy/map-mistni-akcni-plan-ii/mapy-ii-zapad/mapy-ii-zapad-implementace/map-ii-zapad-canistaerapie-v-ms/
file:///C:/Users/kalva_000/Desktop/ZDE
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Malý badatel aneb Prima pokusy 
 

Cílová skupina:   děti ve věku 3 – 6 let  

Popis aktivity: mateřská škola si volí dle svých preferencí některý z nabízených 

programů: 

Sopkohraní – děti zde uvidí, jak vyrábí sopku lektorka a následně si 

každé dítě vyrobí svou barevnou sopku. Dále nafukují gumovou 

rukavici oxidem uhličitým.  

Máme rádi mléko - děti vyrábí máslo ze šlehačky. Sami vyrobí, sami 

nakrájí rohlíky a následně sní. Dále pracují s mlékem a barvičkami – 

vyrobí krásný obrázek na hladině mléka, který rozpohybují kapkou 

saponátu.  

Motýlek – děti mění barvu zelného roztoku, který je fialový, na roztok 

červený a modrý. Kromě toho krásně bublá – takové malé sopky. S 

lektorkou vyrábí motýlka z kávového filtru pomocí barviček a vzlínání 

kapaliny. Filtr je následně krásně barevný a to vše zařídila voda.  

Vzduch – hra na hasiče, děti s lektorkou sfouknou svíčku oxidem 

uhličitým, pomocí kyslíku nechají vzplanout rozžhavenou špejli a díky 

podtlaku sklenička vypije vodu z talířku.  

Voda – obarvování listů čínského zelí pomocí vzlínání. Vzlínání si děti 

ukážou i na kávovém filtru, s lektorkou spočítají, kolik kapek se vejde 

na jednu minci – povrchové napětí. Nechají vodou rozpustit barevné 

kostky cukru a vznikne zajímavý obrázek – voda umí malovat. Vyrobí 

papírové květinky, které se rozvinou na hladině vody. Naučí plavat 

kovové sponky na hladině vody.  

Bonbonkové pokusy – lentilky se dají do talířku s vodou a sledují se – 

voda opět maluje obrázky. Droždí, voda a cukr nafouknou balónek, 

děti s lektorkou batikují dětský vlhčený ubrousek. Želatinoví medvídci 

pijí vodu a zvětšují se.  

Sůl nad zlato – práce se slanou a barevnou vodou. Do talířku se nalije 

slaná voda a kreslí se kapátkem, ve kterém jsou barvičky, vznikne 

krásný obrázek. Pomocí jaru se obrázek rozpohybuje. Děti si vyzkouší 

lávovou lampu – voda, olej, barvičky, šumák. 

Lektorka:    Dagmar Gluchová  

Termín realizace:  od září 2019 do února 2019 

Místo realizace:   daná mateřská škola  

Leták k aktivitě ke 

stažení "ZDE" 

http://mashlucinsko.cz/projekty-a-vyzvy/map-mistni-akcni-plan-ii/mapy-ii-zapad/mapy-ii-zapad-implementace/map-ii-zapad-maly-badatel-09_12-09/
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Kapacita/Rozsah:  2-3 třídy během dopoledne / 50 – 65 minut = 1 třída (dle zvoleného 

programu). MŠ s více než 3 třídami = 2-3 termíny 

Poznámka:    plně hrazeno z prostředků MAP II 

 
Foto z MŠ Velké Hoštice. 

 

 

Méďa zdravotník na hřišti  

Cílová skupina:   děti ve věku 3 – 6 let  

Popis aktivity: Seznámení dětí s náplní práce ČČK. Osvojení si zásad První pomoci; na 

koho se obrátit v případě potřeby (tísňové linky). Nácvik způsobu 

ošetření.  

Rozdělení dětí dle věku, na mladší a starší (2 – 4 skupinky); obě 

skupiny pracují samostatně. 

 Seznámení dětí s oblečením záchranáře, výstražné prvky, znak 

Českého červeného kříže, Policie, Záchranáře, Hasiče, upevnění si 

významu důležitých čísel IZS: 155, 150, 158, 112 (jednotné číslo 

evropského volání), seznámení se s kufříkem první pomoci a jeho 

obsahem, ukázka resuscitace a poskytnutí první pomoci na figuríně 

(dospělého člověka), vysvětlení dětem důležitost ochranných 

pomůcek (gumové rukavice), poslech svého srdce nebo srdce 

kamaráda, ukázka zavazování zraněného pomocí trojcípého šátku, 

ukázka vázání pomocí pružného obinadla, obvazu zranění ruky, hlavy, 

nohy, hra: oblékání uniformy ČČK (zdravotnického záchranáře) 

v týmech, hra: Skládačka lidského těla dívka, chlapec, práce ve 

Leták k aktivitě ke 

stažení "ZDE" 

http://mashlucinsko.cz/projekty-a-vyzvy/map-mistni-akcni-plan-ii/mapy-ii-zapad/mapy-ii-zapad-implementace/mea-zdravotnik-na-hristi-1012-2019-z/
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dvojicích (mladší ve skupině), jednotlivě na plyšové hračce či panence 

vázání pomocí obvazu. 

Lektoři:    Český červený kříž Opava 

Termín realizace:  od října 2019  

Místo realizace:   daná mateřská škola  

Kapacita/Rozsah:  80 dětí během dopoledne (velké MŠ = 2 termíny) 

Poznámka:    plně hrazeno z prostředků MAP II 

Tato aktivita je dílčí a je součástí komplexní aktivity s názvem „Škola otevřená spolupráci s místní 

komunitou, spolky a firmami – podpora vzdělávání a výchovy formou praktických ukázek“, tematická 

oblast Zdravotní výchova a první pomoc. 
 

 

MŠ 

Do 
Foto z webu MŠ Kravaře-Kouty. 

 

! Na jaře 2020 bude uskutečněn workshop první pomoci pro pedagogy z MŠ. Více informací bude 

následovat během února. 
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Výroba jogurtu 

Cílová skupina:   děti ve věku 3 – 6 let  

Popis aktivity: Lektorka a studenti dětem na prezentaci na notebooku ukáží a 

vysvětlí, jak se vyrábí jogurt. Pak děti dostanou - jako v potravinářské 

výrobě - ochranné čepice na hlavu a kompletní výrobu jogurtu si 

přímo samy vyzkouší. Děti se budou střídat při míchání jogurtu, měřit 

teplotu a pak naběračkou nalijí jogurt do kelímku, přikryjí a dají zrát 

na topení do druhého dne. Další den jim paní učitelky do jogurtu 

přidají marmeládu, kterou od lektorky dostanou, a jogurt mohou 

sníst. 

 Pozn.: pro MŠ na Hlučínsku-západ možná bude aktivita možná 

obsahově upravena (bližší informace budou známy koncem února) 

Lektoři:  pedagogové a studenti ze Střední školy hotelnictví, gastronomie a 

služeb SČMSD Šilheřovice, s.r.o. (Hlučínsko-východ) 

 Pedagogové a studenti Gastrocentra Slezské univerzity v Opavě 

(Hlučínsko-západ) 

Termín realizace:  od ledna 2020 (Hlučínsko-východ) 

    od března/dubna 2020 (Hlučínsko-západ) 

Místo realizace:   daná mateřská škola  

Kapacita/Rozsah: 2 třídy během dopoledne (středeční termíny), 3-4 třídy během 

dopoledne (páteční termíny) 

Poznámka:    plně hrazeno z prostředků MAP II 

Tato aktivita je dílčí a je součástí komplexní aktivity s názvem „Škola otevřená spolupráci s místní 

komunitou, spolky a firmami – podpora vzdělávání a výchovy formou praktických ukázek“, tematická 

oblast Zdravý životní styl s ochutnávkou a přípravou zdravých pochutin ze strany dětí. 

Odkaz na reportáž z MŠ Hať: https://www.youtube.com/watch?v=dIAcy8o3NwA 

             
Foto z pilotáže v MŠ Šilheřovice. 

 

Leták k aktivitě 

ke stažení  "ZDE" 

https://www.youtube.com/watch?v=dIAcy8o3NwA
http://mashlucinsko.cz/projekty-a-vyzvy/map-mistni-akcni-plan-ii/mapy-ii-vychod/mapy-ii-vychod-implementace/vroba-jogurt-01-04-2020/
file:///C:/Users/kalva_000/Desktop/MAP II_Leden 2020/ZDE
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Povídání se zoubkovými vílami aneb Čistý zoubek, zdravý zoubek 

Cílová skupina:   (spíše) děti od 4 let 

Popis aktivity: V mateřských školách na Hlučínsku bude probíhat edukace dětí, jak 

správně pečovat o dětský chrup. Dentální hygienistky z kliniky 

TREEDK zábavnou formou seznámí děti se stavbou zubu a dále ve 

skupinkách a individuálně budou instruovat a nacvičovat, jak si 

správně očistit zoubky. Každé dítě si odnese z edukace kartáček, malý 

balíček dentálních pomůcek a informace pro rodiče, proč je důležitá 

péče o chrup jejich dětí. 

Lektoři:  dentální hygienistky z kliniky TREEDK 

Termín realizace: od ledna 2020 – v každém měsíci budou k dispozici 2 pondělní 

termíny 

Místo realizace:   daná mateřská škola  

Kapacita/Rozsah: 2-3 třídy během dopoledne (vzhledem k omezeným časovým 

možnostem dentálních hygienistek zřejmě nebude možné poskytnout 

více termínů větším školkám jako v případě jiných aktivit) 

Poznámka:    plně hrazeno z prostředků MAP II 

Tato aktivita je dílčí a je součástí komplexní aktivity s názvem „Škola otevřená spolupráci s místní 

komunitou, spolky a firmami – podpora vzdělávání a výchovy formou praktických ukázek“, tematická 

oblast Zdraví a zdravý životní styl dětí. 

          
Fotky z pilotáže v MŠ Velké Hoštice. 

 

 

 

 

 

 

Odkaz na 

reportáž "ZDE" 

https://www.youtube.com/watch?v=6goQYT2LgXo
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Osobnosti Hlučínska (kraje) čtou dětem 

Cílová skupina:   děti od 4 let 

Popis aktivity: V rámci této aktivity se děti v mateřských školách seznámí 

s osobnostmi hlučínského regionu či Moravskoslezského kraje, tyto 

jim přečtou oblíbenou knihu, rozšíří dětem povědomí o svých 

činnostech a aktivitách i místech, v nichž žijí. 

Lektoři:  osobnosti  

Termín realizace: od ledna 2020  

Místo realizace:   daná mateřská škola  

Kapacita/Rozsah: 2-3 třídy během dopoledne (dle časových možností předčítajícího) 

Poznámka:    plně hrazeno z prostředků MAP II 

Tato aktivita je dílčí a je součástí komplexní aktivity s názvem „Poslouchám, rozumím, poznávám, 

učím se číst“. 

      
Pilotáž – čtení s regionální spisovatelkou paní Evou Tvrdou; MŠ Bolatice (vlevo), MŠ Severní (vpravo). 

 

Po stopách hlučínských pověstí, příběhů a dobrodružství  

Cílová skupina:   děti ve věku 3-6 let 

Popis aktivity: Mikroprojekt zahrnuje návštěvy zámků/setkání s pamětníky/návštěvu 

míst opředených pověstmi a legendami/setkání se spisovatelkami 

příběhů a pověstí spjatých s hlučínským regionem. 

 oficiální anotace v příloze žádosti o dotaci, je možná úprava, 

bude upřesněno 

Lektoři:  bude upřesněno  

Termín realizace: od května 2020  

Místo realizace:   dle zvolené lokality  

Kapacita/Rozsah: v rámci jednoho termínu 1 vypravený autobus za MŠ 

Leták k aktivitě  

bude k dispozici.  

Leták k aktivitě  

bude k dispozici.  
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Poznámka:    plně hrazeno z prostředků MAP II 

Tato aktivita je dílčí a je součástí komplexní aktivity s názvem „Poslouchám, rozumím, poznávám, 

učím se číst“. 

Workshopy k logopedické prevenci I 

Cílová skupina:   učitelky v mateřských školách 

Popis aktivity: Před workshopem telefonický kontakt lektorky s pověřeným 

pracovníkem školky – zjištění potřeb, oblastí zájmu, témat – náplň 

workshopu se upraví dle potřeb dané školky. 

Obecně:  

- jak zajistit včasné podchycení logopedických poruch a vad 

-  rozvoj jazykových schopností dle ELKONINA  

- možnost práce se stávajícími pomůckami MŠ pro prevenci vad 

řeči  

- bilingvní prostředí a jeho vliv na řečový vývoj  

- individuální konzultace – na témata zjištěná před workshopem, 

zodpovězení dotazů 

Možnost zopakování akce po cca roce od konání první akce v MŠ; dle 

čerpání nepřímých prostředků bude součástí příp. pořízení 

logopedických pomůcek pro každou MŠ. 

Lektorka:  Zuzana Jüstelová  

Termín realizace: od února 2019, pondělky mezi 15-18 h (dle domluvy) 

Místo realizace:   daná mateřská škola 

Kapacita/Rozsah: celý pedagogický sbor / 120 minut 

Poznámka:    plně hrazeno z prostředků MAP II 

Tato aktivita je dílčí a je součástí komplexní aktivity s názvem „Logopedická prevence v MŠ – 

Nepřelom si jazýček – ukážeme ti řadu cestiček“. 

Workshopy k logopedické prevenci II 

Cílová skupina:   rodiče dětí v MŠ 

Popis aktivity: Před workshopem telefonický kontakt lektorky s pověřeným 

pracovníkem školky – zjištění potřeb, oblastí zájmu, témat – náplň 

workshopu se upraví dle potřeb dané školky. 

Osvětové a vzdělávací aktivity pro rodiče zvýší jejich informovanost 

v oblasti řečové výchovy dětí a aktivitní zapojení se do zdokonalování 

řečového projevu a komunikačních dovedností dětí v rámci přípravy 

(dobrého startu) a usnadnění nástupu dětí do základní školy. Rodiče 

se seznámí s tím, jak správně rozvíjet u dětí řeč, slovní zásobu, 

Leták k aktivitě 

k dispozici "ZDE".  

Leták k aktivitě 

bude k dispozici.  

http://mashlucinsko.cz/projekty-a-vyzvy/map-mistni-akcni-plan-ii/mapy-ii-zapad/mapy-ii-zapad-implementace/logopedicka-prevence-1012-2019/
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vyjadřování, jaké jsou možnosti práce s dětmi (jazykové chvilky, 

hříčky, dechová cvičení, procvičování motoriky mluvidel, obohacování 

slovní zásoby čtením, vyprávěním) pro následné procvičování doma.  

Součástí je možnost individuální konzultace rodičů s lektorkou. 
 

Lektorka:  Zuzana Jüstelová (SPC Opava) 

Termín realizace: od února 2020 (pilotáž v MŠ Služovice v prosinci 2019) 

Místo realizace:   daná mateřská škola 

Kapacita/Rozsah: 120 minut 

Poznámka:    plně hrazeno z prostředků MAP II 

Tato aktivita je dílčí a je součástí komplexní aktivity s názvem „Logopedická prevence v MŠ – 

Nepřelom si jazýček – ukážeme ti řadu cestiček“. 

Společné setkání pedagogů/ředitelů k logopedické prevenci 

Cílová skupina:   pedagogové, ředitelé MŠ 

Popis aktivity: Společné setkání zástupců mateřských škol za účasti odborníka na 

danou problematiku. Hlavním smyslem je zahájení diskuze na téma 

logopedické prevence v MŠ, možné formy a metody práce, sdílení 

zkušeností, sjednocení aktivit na podporu logopedické prevence, příp. 

společný postup při realizaci osvětových aktivit a praktických ukázek 

pro rodiče, sdílení logopeda v rámci několika škol v regionu aj. 

Lektoři:  bude upřesněno 

Termín realizace: květen či říjen 2020 

Místo realizace:   bude upřesněno 

Kapacita/Rozsah: bude upřesněno 

Poznámka:    plně hrazeno z prostředků MAP II 

Tato aktivita je dílčí a je součástí komplexní aktivity s názvem „Logopedická prevence v MŠ – 

Nepřelom si jazýček – ukážeme ti řadu cestiček“. 

Malí bajslíři 

Cílová skupina:   děti od 4 let/spíše však předškoláci 

Popis aktivity: Formou her a praktických dovedností se děti seznamují se základy 

řemeslných činností, se kterými se dnes již v domácnostech příliš 

nesetkávají. Cílem každé dílničky je seznámit děti s konkrétními 

nástroji a jejich použitím. Děti si práci s nástroji prakticky vyzkoušejí 

(šroubování, řezání, smirkování, zatloukání hřebíčků apod.), včetně 

toho, že si „dílko“ samy sestaví a mohou si jej odnést domů. 

Leták k aktivitě 

bude k dispozici.  

Leták k aktivitě 

bude k dispozici.  
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 Součástí je vybavení každé MŠ alespoň jedním pracovním ponkem 

včetně nářadí a dvou svěráčků. 

Lektoři:  bude upřesněno 

Termín realizace: od jara 2020 (dílničky), ponky od prosince 2019 

Místo realizace:   daná mateřská škola 

Kapacita/Rozsah: bude upřesněno 

Poznámka:    plně hrazeno z prostředků MAP II 

                   
                                Ilustrace: Veronika Trčková 
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 Malí bajslíři – workshop pro pedagogy 

Cílová skupina:   pedagogové v mateřských školách 

Popis aktivity: Společný tematicky zaměřený workshop pro pedagogy mateřských 

škol na Hlučínsku-západ nabídne možnost prohloubit si dovednosti na 

poli řemeslných dovedností. Účastníci si budou moci sami vytvořit 2 

konkrétní výrobky dle pracovního postupu (letadlo, ptačí budka, 

domek pro čmeláky, hmyzí hotel, loďku apod.), které si pak mohou 

zkusit vyrobit s dětmi ve své třídě.  

Lektoři:  Společné Technické školky, MAS Brána Brněnska 

Termín realizace: 1. 4. 2020 

Místo realizace:   bude upřesněno 

Kapacita/Rozsah: 15-20 účastníků / 8:30 – 15:00 hod. 

Poznámka:    plně hrazeno z prostředků MAP II 

 

 

 

Leták k aktivitě 

bude 

k dispozici.  
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Život má mnoho podob 

Cílová skupina:   děti od 4 let 

Popis aktivity: Hlavní motivací vzniku projektu je předat dětem nezkreslené 

informace přímo od lidí, kteří s tělesným postižením žijí. Cílem 

projektu ŽIVOT MÁ MNOHO PODOB je představit dětem 

i pedagogům na Hlučínsku život tělesně postižených v jeho reálné 

podobě, a to interaktivní formou. Ukázat, s jakými obtížemi se musí 

lidé s různými formami především tělesného postižení vyrovnat, co 

skutečně potřebují a očekávají od svých intaktních spolužáků 

a pedagogů. Pomoci bořit bariéry, které jsou často vystavěny 

z neznalosti, nepodložených obav a předsudků. Projekt je koncipován 

jako praktická vzdělávací činnost. Děti si mohou formou her 

a interaktivních aktivit vyzkoušet, jaká omezení tělesné handicapy v 

životě přináší. Od konkrétních mladých lidí s postižením se dozvědí 

o jejich skutečných potřebách a největších překážkách, se kterými se 

v životě setkávají. 

Lektor:  Adam Kratochvíl a asistentky 

Termín realizace: od října/listopadu 2019 

Místo realizace:   daná mateřská škola 

Kapacita/Rozsah: 2 třídy během dopoledne / 60 min. = 1 třída 

Poznámka:    plně hrazeno z prostředků MAP II 

 

Reportáž 

z aktivity: 

"ZDE" 

http://www.hlucinsko.tv/2020-02-07-pist-projekt-zivot-ma-mnoho-podob.html
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Foto z pilotáže v MŠ Petra z Kravař. 
Malý badatel aneb Začínající chemici 

Cílová skupina:   děti 3-6 let 

Popis aktivity: Kurz Malý badatel je určen pro děti preprimárního vzdělávání. Cílem 

této aktivity je vytvořit pozitivní postoj k přírodním vědám skrze 

vlastní experimentování s látkami běžně dostupnými v domácnosti. U 

dětí podpoříme jejich zvídavost a zájem o zkoumání světa, manuální 

zručnost a schopnost řešit problémové situace běžného života. 

Aktivita bude probíhat v MŠ a bude realizována 4 instruktory z řad 

studentů VŠ, kteří si rozdělí děti na skupiny. Každý student bude 

pracovat se 4-6 dětmi po dobu 15 minut. Každé dítě si samostatně 

ověří pokus dle připraveného pracovního listu s obrázkovým čtením 

pokusu a zakreslí výsledek pozorování. Po 15 minutách se skupiny 

dětí vymění a realizují další pokus s jiným instruktorem. Za 1 hodinu 

bádání si každé dítě ověří 4 jednoduché pokusy a získá k nim 4 

návody s obrázkovým čtením. Pracovní listy nabídnou rovněž návody 

na další pokusy, které si děti mohou vyzkoušet doma s rodiči či s p. 

učitelkami ve školce. 

Lektoři:  studenti učitelství z Katedry chemie Ostravské univerzity 

Termín realizace: od listopadu/prosince 2019 

Odkaz na reportáž 

na hlucinsko.tv: 

"ZDE" 

https://www.youtube.com/watch?v=lhoB_YDzkpg
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Místo realizace:   daná mateřská škola 

Kapacita/Rozsah: 2-3 třídy během dopoledne / 50 min. = 1 třída 

Poznámka:    plně hrazeno z prostředků MAP II 

 
Foto z MŠ Bohuslavice.  

 

Science show, zábavné divadlo fyziky 

Cílová skupina:   děti z MŠ a žáci 1. stupně ZŠ 

Pozn.: vzhledem k nákladnosti aktivity je tato určena pouze pro 

velké MŠ a sloučené příspěvkové organizace ZŠ a MŠ, malé MŠ si 

budou moci vybrat další dílničky v rámci Prima pokusů či alternativu 

(budeme včas informovat).  

Popis aktivity: Oheň, země, voda, vzduch Aristoteles věřil, že vše na světě je tvořeno 

čtyřmi živly – ohněm, zemí, vodou a vzduchem. Aristotelovy živly 

přináší nepřeberné množství fyzikálních pokusů. Ačkoliv některé z 

nich mohou vypadat jako kouzla, jejich podstata je jednoduchá a 

snadno pochopitelná. Můžeme zkoumat, proč horkovzdušné balóny 

létají a jak se potápí ponorky nebo jakou sílu má vzduch, který nás 

obklopuje. 

Leták k aktivitě k 

dispozici: "ZDE"  

http://mashlucinsko.cz/projekty-a-vyzvy/map-mistni-akcni-plan-ii/mapy-ii-zapad/mapy-ii-zapad-implementace/science-show-zabavne-divadlo-fyziky-a-chemie-19-10-2019-20-1-2020-z/
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 Cílem vystoupení je naučit děti sledovat děje kolem sebe, klást si 

otázky a na jejich základě pozorovaný jev vysvětlit. Nástin pokusů: 

Jedná se o výběr jednodušších pokusů, představující základní pokusy 

z mechaniky a termiky. Pokusy jsou názorné a vizuálně atraktivní. 

Vyrábíme malé i větší rakety, nafukujeme balónky pomocí limonády, 

sfoukáváme svíčky oxidem uhličitým, vyrábíme fyzikální koktejl, který 

si děti mohou vyzkoušet doma. 

Alternativou, příp. doplněním divadla jsou dílničky pro MŠ (pro ZŠ je 

obdobná varianta přizpůsobená věku žáků). Ideální varianta je 

kombinace vystoupení a malých dílniček, které vystoupení doplní a 

odlehčí. V průběhu vystoupení se lektoři snaží dětem dát některé 

experimenty přímo do rukou, nakonec i ti nejmenší zvládnou 

poslouchat a tvořit i více než hodinu. Dílničky jsou vhodné pro děti od 

4-5 let. Učí děti hrát si, vyrábět a posléze pozorovat a všímat si, co se 

děje. Výrobu nezvládnou děti zcela samy, je třeba jim pomáhat, což 

může zapojit učitelky, které si tak samy experimenty vyzkouší. 

Témata dílniček např.: kaleidoskop, lávová lampa, frkačka. 

Lektoři:  lektoři z ÚDiF (www.udif.cz) 

Termín realizace: od října 2019 

Místo realizace:   daná mateřská, resp. základní škola, příp. jiný prostor v obci 

Kapacita/Rozsah: celá MŠ a/nebo celý nižší stupeň / 45 min. = 1 vystoupení 

Poznámka:    plně hrazeno z prostředků MAP II 

Tato aktivita je dílčí a je součástí komplexní aktivity s názvem „Malý badatel“. 
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Foto z MŠ Bolatice.  
 

 Malý badatel – odpolední dílničky pro rodiče 

Cílová skupina:   rodiče a děti MŠ 

Popis aktivity: bude upřesněno 

Lektorka: Alexandra Hoňková   

Termín realizace: od jara 2020 

Místo realizace:   daná mateřská škola 

Kapacita/Rozsah: bude upřesněno 

Poznámka:    plně hrazeno z prostředků MAP II 

 

Tato aktivita je dílčí a je součástí komplexní aktivity s názvem „Malý badatel“. 

 

Malý mulař 

Cílová skupina:   děti od 4 let 

Popis aktivity: Prostřednictvím rozmanitých aktivit a s pomocí zajímavých předmětů 

(cihla, náčiní zedníka, skládací model kaple, skleněná vitráž), 

fotografií a pracovních listů se děti seznámí s postupem výroby 

pálené cihly, s povoláním zedníka (mulaře), s různými typy staveb a 

Leták k aktivitě 

bude 

k dispozici. 

Leták k aktivitě 

k dispozici 

"ZDE" 

http://mashlucinsko.cz/projekty-a-vyzvy/map-mistni-akcni-plan-ii/mapy-ii-zapad/mapy-ii-zapad-implementace/mal-mular-12-2019-02-2020-z/
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jejich funkcí. Sestaví si dřevěný model strahovické kaple, a poznají tak 

tuto stavbu podrobněji.  

Cíle:  

Děti se seznámí s tradiční cihlovou architekturou Hlučínska.  

Děti nacházejí vztah k místu, kde žijí prostřednictvím poznávání 

staveb ve svém okolí.  

Děti rozlišují různé stavební materiály, druhy staveb a jejich účel.  

Děti poznají činnosti a nástroje osob ve spojitosti s různými druhy 

staveb.  
 

Témata kufříku:  

1. Příběh cihly 2. Cihlové stavby 3. Zedník 4. Strahovická kaple 5. Malý 

mulař na procházce. 

 

Součástí kufříku jsou metodické listy pro učitele a pracovní listy pro 

děti. 

Lektorka: Mgr. Michaela Lokočová (Muzeum Hlučínska) 

Termín realizace: od listopadu 2019 

Místo realizace:   daná mateřská škola 

Kapacita/Rozsah: 2-3 třídy během dopoledne / 1 lekce = 45 min. 

Poznámka:    plně hrazeno z prostředků MAP II 

 

Tato aktivita je dílčí a je součástí komplexní aktivity s názvem „Vlastivědný kufřík“. 

     
Foto z MŠ Oldřišov.                                           Foto z MŠ Ludgeřovice (Vrablovec). 
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Metodické dny pro oblast inkluzivního vzdělávání - MŠ 

Cílová skupina:   ředitelé, vedoucí učitelky MŠ 

Popis aktivity: Metodické dny jsou koncipovány jako metodické, vzdělávací a 

konzultační celodenní setkání ředitelů a pedagogů mateřských škol. 

Obsah každého metodického dne vyplní 3 semináře či workshopy, 

prostor pro výměnu zkušeností a informací a vzájemnou diskuzi. 

Cílem vzdělávacích aktivit bude posílit schopnosti pedagogů 

diferencovaně pracovat se specifickými skupinami dětí, seznámit 

pedagogy s novinkami v legislativě a činnostech školy v souvislosti se 

společným vzděláváním, vzdělávat je v oblasti rizik učení u dětí, 

hyperaktivity dětí, v oblasti zlepšení komunikace s rodiči apod. 

 

Lektoři: PhDr. Hana Slaná, ředitelka MSK inspektorátu ČŠI 

 Mgr. Kateřina Prchalová, ředitelka ZŠ Havlíčkova, Opava / SPC Opava 

 PhDr. Jan Svoboda, psycholog 

Termín realizace: 30. března 2020 (1. Metodický den) 

Místo realizace:   Buly Aréna Kravaře – konferenční sál 

Kapacita/Rozsah: celodenní akce / otevřená všem MŠ na Hlučínsku 

Poznámka:    plně hrazeno z prostředků MAP II 

 Kreslířská soutěž „Namaluj svůj svět“  

Cílová skupina:   MŠ, ZŠ, ZUŠ 

Popis aktivity: Děti a žáci mateřských, základních a základních uměleckých škol 

budou mít možnost prostřednictvím libovolné techniky vyobrazit 

Hlučínsko, tedy místo, v němž žijí, svýma očima /svým pohledem. 

Každá zapojená škola vybere a realizátorům MAP doručí 3 díla za svou 

školu. Soutěž bude vyhlášena na všech školách v mikroregionu, 

následně proběhne prezentace všech zaslaných děl na slavnostní 

vernisáži, kde bude mít veřejnost možnost vybrat 3 nejlepší díla 3 

autorů, a to ve všech kategoriích (MŠ/ZŠ/ZUŠ). První tři umístění 

obdrží věcné ocenění. Oceněná a další díla budou navíc použita na 

výrobu stolního kalendáře. Vernisáže se budou účastnit zástupci z řad 

zřizovatelů. 

 

Lektoři: nerelevantní 

Termín realizace: květen 2018 - září 2018 

Leták k aktivitě 

bude k 

dispozici. 

Leták k aktivitě 

k dispozici 

"ZDE" 

http://mashlucinsko.cz/projekty-a-vyzvy/map-mistni-akcni-plan-ii/mapy-ii-zapad/mapy-ii-zapad-implementace/map-ii-zapad-implementace-namaluj-svuj-svet/


 

Místní akční plán vzdělávání pro Hlučínsko západ II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009123 

Místo realizace:  vyhodnocení soutěže – hlučínská štěrkovna; výstava – KD Hlučín a 

zámek v Kravařích 

Kapacita/Rozsah: celodenní akce / otevřená všem MŠ na Hlučínsku 

Poznámka:   plně hrazeno z prostředků MAP II 

       
Foto z KD Hlučín.                            Foto ze zámku v Kravařích. 

 

 


