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Hodnocení projektu 

 
Hodnocení projektu je vypracováno na základě podrobných hodnocení projektu za 

jednotlivé třídy, jež jsou přiloženy.  Je samozřejmě zhodnoceno i za mateřskou školu jako 

za celek z pohledu ředitelky školy.  

 

1 CÍLE PROJEKTU 

Hlavní cíle projektu 

I. Seznámit děti se základními charakteristickými rysy spojenými s  životem lidí 

(historie, kulturní zvyklosti) a přírodními podmínkami na všech světadílech planety 

Země. 

II. Rozvinout u dětí schopnost spolupracovat s ostatními. 

III. Prohloubit spolupráci školy s rodinami dětí i širokou veřejností a skrze společné 

aktivity přenést základní myšlenku projektu i na dospělé jedince.   

Hlavní cíle projektu se podařilo splnit (viz třídní hodnocení projektu). 

Děti získaly mnohdy nejen základní informace o jednotlivých světadílech, zemích, ale 

v rámci veškerých aktivit byly vedeny k základní myšlence projektu, a to je v tom, že máme 

mnoho společného a je třeba hledat stejnosti, nikoli rozlišnosti, a to ať už ve skupině dětí 

ve třídě, v celé mateřské škole, při veřejných setkáváních mimo mateřskou školu, v rámci 

města, našeho státu, Evropy a celého světa.  

Veškeré aktivity prohloubily v maximální míře spolupráci s rodinou i s širokou veřejností.  

2 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTU 

2.1 Materiální a věcné podmínky 

Zřizovatel mateřské školy Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz podpořil tento projekt 

částkou 27.000 Kč, za kterou byly pořízeny výtvarné potřeby (barvy k malování triček), 
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etnické hudební nástroje (21 ks bubny djembe, 5 ks dešťové hole) a zábavný hudební pořad 

pro všechny děti. 

Paní učitelky si v průběhu celého roku vytvářely na náklady školy své vlastní metodické 

materiály, převážně se jednalo o obrazový materiál (barevný tisk, laminování).  

Velmi nápomocni byli rodiče, kteří jednotlivá témata obohacovali o různorodé suvenýry, 

fotografie apod., zapůjčovali nám také encyklopedie a další knižní materiál. 

2.2 Psychosociální podmínky 

Prostřednictvím zrealizovaného projektu se podařilo v mateřské škole prohloubit společné 

„bytí“, a to jak mezi dětmi, pedagogy, správními zaměstnanci, rodiči a v určité míře i se 

širokou veřejností. Vzájemně jsme se obohacovali a spolupodíleli se na „zhmotňování“ 

myšlenek projektu. 

2.3 Spoluúčast rodičů 

Spolupráce s rodiči díky projektu byla velmi bohatá a různorodá. Byly zrealizovány jak 

školní akce, tak třídní akce. Akce jednotlivých tříd byly organizovány na základě aktuálního 

dění v daných třídách, tedy i počet akcí každé třídy je jiný (viz třídní hodnocení projektu). 

 

Celoškolní akce pro děti a rodiče vycházející z projektu: 

 Den stromu (Česká pohádka) – říjen 2017, autogramiáda knihy, otevření zahradního 

altánu (reportáž TV Polar) 

 Vánoční koncert (Česká pohádka) – prosinec 2017, společný zpěv českých koled na 

zahradě u altánku 

 Muzikohrátky pro děti a rodiče – listopad 2017, ochutnávka etnické hudby 

 Psí spřežení (Eskymácká pohádka) – leden 2018, přednáška o mushingu, projížďka 

v psím spřežení 

 Závěrečná (Zpátky doma!) – červen 2018, prezentace celoročního projektu pro 

rodiče a vážené hosty 

Jak už jsem výše zmínila, rodiče v jednotlivých třídách se v průběhu celého roku aktivně 

zapojovali do vytváření podnětného prostředí k daným tématům.  
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Paní učitelky pro rodiče vytvářely ze stěžejních aktivit projektu prezentace formou jednak 

popisovaných prací dětí, dála pak i prostřednictvím fotografií v šatnách dětí.  

3 MOTIVACE PROJEKTU 

Kniha Cestovatelské pohádky byla stěžejní motivací celého projektu. Většina učitelek však 

doplňovala témata v knize o další svá témata, další knihy (příběhy) a materiály, v závislosti 

na aktuálních podmínkách dané třídy. 

Ve všech třídách byly děti intenzivně vedeny k vyhledávání informací k daným tématům 

v odborných knihách, encyklopediích, atlasech, mapách, což je velmi obohatilo.  

4 AKTIVITY MATEŘSKÉ ŠKOLY 

Aktivity vycházející z projektu byly průběžně začleňovány do třídních vzdělávacích 

programů jednotlivých tříd, byly přizpůsobeny věku i individuálním schopnostem a 

možnostem jak jednotlivých tříd, tak jednotlivých dětí.  

Byly zorganizovány tyto doplňující akce pro děti: 

 Sférické kino Stromy – říjen 2017 

 Cestovatelské malování A. Dudka – leden 2018 

 Indiánské muzikohrátky pro děti – únor 2018 

 Vzdělávací program v městské knihovně o cestování – duben, květen 2018 

 Cestujeme po světě s Hopsalínem, zábavný pořad – květen 2018 

 Africké muzikohrátky – květen 2018 

 Průzkumníci z Afriky, divadlo Letadlo v MŠ – červen 2018 

 Výlet do záchranné stanice v Bartošovicích – červen 2018 

5 OČEKÁVANÉ VÝSTUPY 

Očekávané výstupy byly stanoveny a hodnoceny v rámci třídních vzdělávacích programů 

jednotlivých tříd a při jejich dosahování byl brán zřetel na individuální možnosti a schopnosti 

dětí.  
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6 ZÁVĚR 

Realizaci projektu hodnotím velmi kladně. Příběhy trpaslíka Honzíka zcelovaly dění v celé 

mateřské škole a měly dopad na všechny zúčastněné, nejen na děti a rodiče, ale i na všechny 

zaměstnance. Do tematických týdnů se aktivně zapojily i paní kuchařky, které vytvářely 

jídelníček dle dané pohádky, buď využívaly jídla uvedená v knize nebo obzvláštňovaly 

běžná jídla tematickými názvy.   

Velmi oceňuji aktivitu tří tříd v zapojení do soutěže vyhlášené zřizovatelem Zlatá beruška. 

Třída U Medvídka prezentovala Indiánskou pohádku, třída U Sovičky Českou pohádku a 

třída U Myšky Japonskou pohádku. Vážím si této práce nad rámec povinností. Prezentace 

byly velmi zdařilé, byly nejen efektní, na pohled příjemné a hezké, ale také obsahovaly 

spoustu odborných informací o práci s dětmi v daných třídách (viz přiložené CD). Třída U 

Medvídka vyhrála v soutěži první místo a získala finanční částku 30.000 Kč.  

Aktivity projektu v průběhu školního roku pomáhaly vtahovat rodiče dětí do života mateřské 

školy. Rodiče měli možnost se pravidelně seznamovat s realizovanými aktivitami 

prostřednictvím prací dětí s popiskami i s fotografiemi. V každé třídě rodiče měli k dispozici 

portfolio třídy, které veškeré stěžejní aktivity zachycovalo. Bylo zorganizováno několik 

společných akcí pro děti a rodiče, ať už třídních či školních, na kterých jsme zaznamenali 

hojnou účast. Mezi netypické a velmi kladně hodnotící akce patřila ukázka mushingu a 

projížďka v psím spřežení. Za zmínku také stojí aktivní zapojení rodičů do některých aktivit, 

například tvoření plakátů k jednotlivým tématům v šatnách dětí v rámci drobných ranních 

úkolů (např. plakát o ČR, Indiánské kmeny – třída U Sovičky). 

Další zdařilou prezentací byla tzv. Závěrečná – zahradní slavnost věnovaná rozloučení 

s dětmi odcházející do základního vzdělávání a zároveň s celým školním rokem. Každá třída 

prezentovala jednu pohádku, děti v rámci programu „cestovaly“ stejně jako Honzík v knize, 

používaly kouzelné zaklínadlo a prostřednictvím svých vystoupení všechny přítomné 

přenesly do dané země. Autentičnost veškerého dění podtrhovaly opravdu zdařilé kulisy, 

dekorace a masky, samozřejmě vyrobené dětmi v průběhu konání projektu.  

Součástí hodnocení projektu jsou také zápisy z jednotlivých společných setkání, jež vystihují 

zdařilost všech akcí. 
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Projekt Cestovatelské pohádky provedl děti i „dospěláky“ celým světem. Naučil je spoustu 

věcí, předal spoustu myšlenek a hodnot. Cestování začalo i skončilo u nás doma v České 

republice. A právě naší rodné vlasti České republice bude věnován náš další projekt  

Lípohrátky 2018! Bude věnován 100. výročí založení Československa, a přestože je určen 

až pro následující školní rok, byl odstartován již na konci tohoto školního roku 

prostřednictvím Českovníčku – prázdninového deníčku pro děti sloužícímu 

k zaznamenávání společných rodinných zážitků po toulkách českou zemí. 

Celoškolní projekty slouží nejen k obohacení výchovně vzdělávacího procesu v mateřské 

škole, ale také k prohlubování spolupráce mezi jednotlivými zúčastněnými stranami 

vzdělávání a k budování kladných vztahů. Pro realizaci dalšího celoškolního projektu 

doporučuji pro zdůraznění jednotné atmosféry ještě organizovat společná setkávání pro 

celou školu (např. jednou měsíčně).  

 

Jméno a příjmení hodnotitele:   Mgr. Stanislava Korcová 

Datum: 16. 7. 2018 

Podpis:  

 

 

Příloha: 

 Zápis ze společné akce pro děti a rodiče v červnu 2018 

 

 


