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Aktivita pro nejmenší – Polytechnické vzdělávání dětí v MŠ v ORP Ostrava 
 
Název projektu a krátká specifikace 
Polytechnické vzdělávání v MŠ v ORP Ostrava – realizace kurzů v oblasti polytechnického vzdělávání, 
základů řemeslné výroby a zacházení s běžným ručním nářadím pro děti staršího předškolního věku 
(5-6 let). 
 
Odůvodnění a cíle projektu 
V posledních letech se často hovoří o nedostatku kvalifikované pracovní síly v oblasti řemesel, mnoho 
dětí se nemá kde s řemesly seznámit nebo si je vyzkoušet. Klesá také manuální zručnost dětí nejen 
předškolního věku. Cílem této aktivity je vzbudit v dětech zájem o řemeslo a zvýšení jejich manuální 
zručnosti. V průběhu projektu budou uskutečněny kurzy polytechnického vzdělávání (základů 
řemeslné výroby), ve kterých se děti seznámí s dílenským nářadím a jeho správným používáním, 
například s kladivem, šroubováky a pilníky různých velikostí, smirkovým papírem, vrtačkou, 
dřevěnými polotovary, spojovacím materiálem a dalšími pomůckami a materiály v oblasti řemeslné 
výroby. Prostřednictvím kurzů bude rozvíjena dětská představivost, zručnost, jemná motorika, 
trpělivost a cílevědomost. Cílem projektu je také vzbudit v dětech zájem o řemeslo jako takové a 
podpořit tak jejich budoucí uplatnění.  
 
Kurzy proběhnou v celkem 55 mateřských školách zapojených do MAP II. 1 kurz bude obsahovat 5 
lekcí, vždy jedna lekce týdně pro šest dětí z jedné MŠ, vždy maximálně 2 lekce (skupiny) v 1 jednom 
dni v 1 mateřské škole, dle požadavku MŠ na počet zapojených dětí (6 nebo 12). Délka jedné lekce je 
60 minut. V rámci kurzů si děti vyrobí 5 řemeslných výrobků (udička, lodička, formule, robot, letadlo), 
které si mohou ponechat.  
 
Poskytovatel služby zajistí odborné lektory a veškeré vybavení – pracovní stoly, materiál, bezpečné 
nářadí, ochranné pracovní pomůcky a další věci nezbytné k realizaci kurzů. Vybavení bude dovezeno 
do jednotlivých mateřských škol a kurzy budou probíhat přímo v nich. Lektoři jsou proškoleni 
v oblasti BOZP, poskytování první pomoci v případě zranění a lektorství samotném. 
 
Cílová skupina 
660 dětí nejstaršího předškolního věku v posledních ročnících MŠ (5-6 let) ze správního území ORP 
Ostrava, jejich pedagogové, rodiče, vedení mateřských škol, které se díky tomuto projektu seznámí 
s možností realizace této aktivity také v budoucnu.  
 
Přínos pro cílovou skupinu 
Zvýšení zájmu dětí o řemeslo, řemeslnou výrobu, rozvoj manuální zručnosti dětí, jejich představivosti, 
jemné motoriky, trpělivosti, radost dětí ze zhotoveného výrobku, který si mohou odnést domů 
a ukázat ho rodičům.  
 
Harmonogram projektu 
Realizace probíhá v termínu od 01.02.2019 do 30.06.2020 a je plně v kompetenci Dolní oblasti 

VÍTKOVICE, z. s. Odpovědný zástupce DOV kontaktuje MŠ a domlouvá s nimi termín realizace kurzů 

při zajištění efektivity vynaložení prostředků na dopravu lektorů a potřebného vybavení. 
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Partneři/účastníci projektu 
55 mateřských škol zapojených do MAP II ze správního obvodu ORP Ostrava, Dolní oblast VÍTKOVICE, 
z. s. – poskytovatel služby – kurzů (vybrán prostřednictvím veřejné zakázky malého rozsahu - 
https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf?id=210965). V případě jedné mateřské školy 
s více odloučenými pracovišti je každé pracoviště chápáno jako samostatná mateřská škola. 
 

Udržitelnost 
Přínosem pro mateřské školy je ukázka této aktivity. Smyslem projektu není uhradit kurzy všem 
dětem z mateřských školek, smyslem je jejich představení vedení mateřských škol. Mateřské školy 
mohou následně požádat o finanční prostředky na tuto aktivitu zřizovatele, v dotačních programech 
vyhlašovaných statutárním městem Ostrava, městskými obvody nebo jinými poskytovateli dotačních 
prostředků. Možností je také vybavení mateřských škol potřebným vybavením a realizace kurzů 
vlastními pedagogy. 
 
Náklady 
Cena kurzů bude maximálně 1,962 mil. Kč včetně DPH. 
 

https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf?id=210965
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