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MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ V ORP KROMĚŘÍŽ II

IMPLEMENTAČNÍ PROJEKT ZAMĚŘENÝ NA BEZPEČNOST DĚTÍ MŠ



PODPORA AKTIVIT ZAMEŘENÝCH NA ZVÝŠENÍ 

BEZPEČNOSTI A PREVENCE V MŠ

 Jeden z implementačních projektů MAP je zaměřený na podporu bezpečnosti a zdravého životního 
stylu u dětí MŠ.

 Vznikl společnou tvorbou v rámci workshopu, kde bylo téma navrženo a došlo k jeho základnímu 
ukotvení.

 Původní představa propojení dětí z MŠ a nižších ročníků ZŠ nebyla v projektu povolena, počítá se 
tedy pouze se zapojením MŠ (s tím, že ZŠ mohou případně následně program převzít.

 Budou řešena čtyři témata ve čtyřech pololetích.

 Aktivity se budou odehrávat postupně v MŠ, za školní zahradě a vyvrcholí společnou akcí.

 K aktivitě bylo možno se přihlásit v minulém školním roce prostřednictvím dotazníku – bude potřebná 
aktualizace.

 Ke spolupráci je přizván Český červený kříž Kroměříž, který je na aktivity bezpečnosti a zdraví 
intenzivně zaměřený a splňuje naše vysoké nároky na odbornost.



PODPORA AKTIVIT ZAMEŘENÝCH NA ZVÝŠENÍ 

BEZPEČNOSTI A PREVENCE V MŠ

 V rámci spolupráce počítáme s tvorbou 4 vzdělávacích programů využitelných 
následně ve všech MŠ.

 Předpokládáme, že na tvorbě se bude podílet a testovat ji 8 MŠ – zájemci 
vítáni.

 Společně upřesníme témata a konkrétní zaměření, zpracujeme programy a 
vyzkoušíme je v rámci:

 vzdělávání přímo v MŠ

 vzdělávání s praktickými ukázkami na školních zahradách

 společnou akcí zaměřenou k tématu, kterou program vyvrcholí (bude dobrovolná, s účastí 
rodičů, v zajímavém prostředí – dopravní hřiště, park, náměstí…)

 Pořídíme pomůcky a vybavení, která pak zůstanou MŠ k dispozici pro další 
aktivity (vzhledem k projektu – výpůjčka).



PODPORA AKTIVIT ZAMEŘENÝCH NA ZVÝŠENÍ 

BEZPEČNOSTI A PREVENCE V MŠ

Plánujeme zaměření na tato témata:

1. DOPRAVNÍ VÝCHOVA „DOPRAVÁČEK“

2. PRVNÍ POMOC „ZDRAVOTNÍČEK“

3. BEZPEČÍ DĚTÍ „ ŠIKULKA“

4. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL „VŠEZNÁLEK“



1. DOPRAVNÍ VÝCHOVA

 „DOPRAVÁČKEM“ zahájíme realizaci: 1. téma 

 2 – 6 / 2019

 Ve spolupráci s MŠ připravíme aktivity zaměřené na bezpečnost v 
dopravě. Děti si budou moci osvojit základy bezpečného chování v 
dopravním prostředí (chodník, silnice, chodec, cyklista, druhy dopravních 
prostředků atd.).Budou si moci vyzkoušet roli chodce,  „řidiče“ a seznámí se 
metodami přiměřenými věku se základními dopravními situacemi, jako je 
bezpečné přecházení silnice, chování na chodníku, základní dopravní 
značky, nastupování do autobusu atd. 

 Budeme vycházet z názorů a požadavků MŠ.



2. PRVNÍ POMOC

 „ZDRAVOTNÍČEK“: 2. téma 

 9/ 2019 – 1/2020

 Ve spolupráci s MŠ připravíme aktivity zaměřené na 
základy první pomoci v jednoduchých situacích. Děti si 
vyzkouší, co dělat, když se kamarád zraní, jak se mají 
zachovat, koho zavolat a jak poskytnou základní první 
pomoc. Seznámí se s materiálem v obsahu autolékárničky a 
vyzkouší si hravou formou použití.

 Budeme vycházet z názorů a požadavků MŠ.



3. BEZPEČÍ DĚTÍ

 „ŠIKULKA“: 3. téma 

 2/2020 – 6/2020

 Ve spolupráci s MŠ připravíme aktivity, při kterých se děti 
budou učit bezpečnému chování a předcházení rizikům. 
Dozví se, jak předcházet např. pádu, naučí se rozpoznat, 
které chování je nebezpečné (zacházení s ohněm, hra se 
zvířecími mazlíčky). Tedy zejména, jak se „šikovně“ chovat, 
aby se nic nestalo jim ani jejich kamarádům.

 Budeme vycházet z názorů a požadavků MŠ.



4. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL

 „VŠEZNÁLEK“: 4. téma 

 9/2020 – 2/2021

 Ve spolupráci s MŠ připravíme aktivity, které půjdou 
ruku v ruce se zdravým životním stylem. Budeme se 
věnovat pohybu (např. představíme dětskou jógu), 
zdravé pestré stravě, ale také slušnému a pěknému 
chování ke svému okolí a k přírodě.

 Budeme vycházet z názorů a požadavků MŠ.



PODPORA AKTIVIT ZAMEŘENÝCH NA ZVÝŠENÍ 

BEZPEČNOSTI A PREVENCE V MŠ

V projektu jsme naplánovali dosažení těchto výstupů:

 ZAPOJENÍ 8 MŠ DO PILOTNÍHO TESTOVÁNÍ 

 ZAPOJENÍ 16 MŠ DO SPOLEČNÉHO PROJEKTU

 REALIZACE 4 PROGRAMŮ VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT

 METODICKÉ LISTY A PRACOVNÍ LISTY, SBORNÍKY, POMŮCKY PRO VŠECHNY MŠ V ORP

 DISKUZE K JEDNOTLIVÝM PROGRAMŮM

 KONZULTACE JAK EFEKTIVNĚ VYUŽÍT VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

 ZÁVĚREČNÝ WORKSHOP



CO BUDE DÁL?

- Promyslete, zda je pro vaši školku tato aktivita zajímavá.

- Dejte o sobě vědět manažerce MAP (Mgr. Eliška Pifková).

- Obsah aktivit, pomůcky a spolupráci upřesníme společně –
na pracovní schůzce v lednu 2019.

- Chceme, aby byl program pro MŠ užitečný a také atraktivní, 
aby vznikl skutečně „na míru“ a byl dlouhodobě využitelný.



PODPORA AKTIVIT ZAMĚŘENÝCH NA ZVÝŠENÍ 

BEZPEČNOSTI A PREVENCE V MŠ

DĚKUJEME ZA POZORNOST A TĚŠÍME SE NA SPOLUPRÁCI.

Mgr. Alice Juračková

kromeriz@cervenykriz.eu

603 579 895


