
 

 

                   

Reflektivní zpráva zapojené organizace do projektu –  

výsledkový indikátor 5 08 10 

Příjemce Město Jablunkov 

Registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009093 

Název projektu Místní akční plán pro ORP Jablunkov II 

Název zapojené organizace 

(vykazované v indikátoru 5 08 10) 

Mateřská škola Jablunkov, Školní 800, p.o. 

Školní 800, 739 91   Jablunkov 

 

Reflektivní zpráva zapojené organizace 

Zapojená organizace se v rámci projektu vykazuje pouze jednou, reflektivní zpráva zapojené organizace se dokládá ve 

chvíli, kdy je organizace vykázána v indikátoru 5 08 10 

 

Dlouhodobé implementační aktivity v rámci indikátoru 52105 Počet produktů vzdělávání k podnikavosti 

(označte aktivity, do kterých se Vaše škola zapojila) 

☐soutěž Finance hrou 

☐soutěž Karel čte rád 

☒databáze school friendy firem 

☐setkání s regionálními zaměstnavateli a ÚP 

☐exkurze u zaměstnavatelů 

☐besedy pro rodiče v oblasti kariérového poradenství 

☐spolupráce a vzdělávání výchovných a kariérových poradců škol 

 

REFLEXE –  

Databáze firem spolupracujícími se školami může být využita k návštěvě i dětí z mateřských škol, zejména u menších 

podnikatelů, kteří se živí například řemeslem nebo a jiným odvětvím ekologie, biologie, chovatelství. Děti tak vidí 

v praxi, jak se dá uživit jako zemědělec, řemeslník a podobně. 

 

Dlouhodobé implementační aktivity v rámci indikátoru 52106 Počet produktů polytechnického vzdělávání  

(označte aktivity, do kterých se Vaše škola zapojila) 

☒zážitková polytechnika zahrnující exkurze do vědecko-technických center 

☒aktivita Malý řemeslník v DDM Jablunkov 

☒IT školení 

☐výuka v Interaktivní učebně biologie v DDM Třinec 

☒výuka robotiky 

 

REFLEXE –  

Zážitková polytechnika byla naší mateřskou školou využita u návštěv ZOO v Ostravě a Interaktivní učebny biologie 

v DDM Třinec. V ZOO Ostravě byla dětem přiblížena biologie a etologie zvířat. V IUB byly děti proškoleny v oblasti 

biologie člověka a poskytování první pomoci. Mohly zde vyzkoušet různé pomůcky a vidět různé repliky lidského těla 

v reálných velikostech. 

 

Malý řemeslník byla našimi dětmi velmi navštěvovaná aktivita. Lektoři se věnovali menší skupince dětí a tím byl zajištěn 

individuální přístup k jednotlivcům. Děti mohly využít kvalitní pomůcky k práci se dřevem a díky předpřipravenému 



 

 

                   

materiálu si pomocí jednoduchých úkonů mohli na závěr lekce odnést i dřevěnou hračku ve formě lodičky nebo autíčka. 

Aktivita u dětí rozvíjela manuální zručnost, praktické dovednosti i koordinaci. 

 

IT školení byla využívána našimi pedagogy ke zlepšení se v práci s počítačem a jeho využitím na pracovišti. Lektoři 

poskytli cenné rady a využití různých programů ke zjednodušení práce na PC. Díky tomu pak i mezi pedagogickými 

pracovníky docházelo ke sdílení poznatků a příkladů dobré praxe.  

 

Robotiky v naší mateřské školce byla využívána také. Obdrželi jsme dle vlastního výběru robotické pomůcky, se kterými 

pracovala naše paní učitelka a ta dětem přibližovala IT dovednosti, jednoduché formy programování a další zábavné 

hry. Metodická pomoc paní učitelce byla pravidelně poskytnuta různými setkáními, na kterých se ostatní lektoři robotiky 

školili v dalších praktických dovednostech a ty poté využili při výuce. Nechybělo i sdílení příkladů dobré praxe a vzájemná 

motivace. 

 

Dlouhodobé implementační aktivity v rámci indikátoru 51212 Počet rozvojových aktivit vedoucích k rozvoji 

kompetencí 

(označte aktivity, do kterých se Vaše škola zapojila) 

☐tandemová výuka anglického jazyka s rodilým mluvčím a lektory angličtiny 

☒aktivita Hravé čtení s knihovnicí 

☐aktivita Knihovnice on-line 

☐aktivita Znáš svou rodnou hroudu? 

☐preventivní programy (poruchy příjmy potravy, kyberšikana, drogové závislosti) 

☒preventivní programy Záchranného bezpečnostního systému 

☒proškolování v poskytování první pomoci 

 

REFLEXE –  

Hravé čtení s knihovnicí fungovalo pro děti MŠ souběžně s Malým řemeslníkem. Skupinka dětí na Hravém čtení rozvíjí 

předčtenářskou gramotnost hravou formou. Lektorka využívá knihy, příběhy, pracovní listy i hry. 

 

Preventivní programy Záchranného bezpečnostního systému se děti naší mateřské školy zúčastňovaly pravidelně. SDH 

Jablunkov měl připravené projektové dny, při kterých dětem představili svou techniku, pomůcky, získaly větší povědomí 

o práci hasičů. Děti byly poučeny o prevenci požárů a také o chování se při evakuaci, či poskytování základní první 

pomoci. Obdrželi jsme výukové materiály a bezpečnostní prvky k procházkám i přenosnou lékárničku. 

 

Naši pedagogové využívali proškolování v poskytování první pomoci. Jednalo se o formy e-learningu i praktické části. 

 

Zapojení pedagogů do pracovních skupin, do Řídícího výboru MAP 

(označte platformu, do které jste byli jako škola zapojeni formou člena) 

☐PS Čtenářská gramotnost 

☐PS Matematická gramotnost 

☐PS Rovné příležitosti 

☐PS Financování 

☒PS Občanské kompetence 

☐PS Polytechnika a digitalizace 

☐PS Podnikavost a kariérové poradenství 

☒Řídící výbor 

 



 

 

                   

REFLEXE –  

Členství v řídícím výboru a pracovních skupinách nám umožnilo pravidelně se potkávat se zástupci ostatních škol a 

dalších relevantních organizací v území ORP, vyměňovat si zkušenosti a dobrou praxi, společně plánovat aktivity a 

vytvářet strategii vzdělávání. 

 

Zapojení do podaktivity 2.8 Místní akčního plánování  

 aktualizace investičních priorit školy ve Strategickém rámci MAP, zapojení organizace do průběžných 

dotazníkových šetření jako podklad pro analýzy 

 

Zapojení do podaktivity 2.7  

 zpracování 2x Popisu potřeb školy, tzn. vyhodnocení vlastního pokroku ve škole 

 

Zapojení do evaluace projektu 

 účast v evaluačních šetřeních projektu, mapování dopadu a přínosu aktivit projektu  

 

Současně se naše škola účastnila mnoha jednorázových vzdělávacích a informačních akcí projektu, kdy jsme získané 

poznatky mohli bezprostředně uplatnit v naší pedagogické praxi. 

 

 Jméno Podpis Datum 

Statutární orgán 
zapojené 
organizace 

Bc. Ilona Nieslaniková  12.10.2022 
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