
 

 

Projekt Pardubice evropské město koní se stal součástí  IB Kamarádi a IB Pomoc zpracovaných v ŠVP 

mateřské školy s názvem „ Krok za krokem se dostaneš kamkoliv potřebuješ“. V rámci projektu 

docházelo ke směřování ke kompetencím dle RVP Pv rozpracovaných v jednotlivých IB ŠVP Mateřské 

školy Pastelka. V rámci projektu si děti osvojovaly činnosti v jednotlivých centrech aktivit nejenom 

spolu se svými vrstevníky na třídě, ale i společně napříč mateřskou školou na společných akcích - 

Malá pardubická, výlet do Slatiňan.  

Právě na začátku školního roku je důležité zařazení mezi vrstevníky v adaptačním procesu 

směřováním k respektování rozdílných vlastností , schopností a dovedností vrstevníků. Do projektu 

jsme vstupovali s těmito cíli: 

- Rozvíjet u dětí kooperativní dovednosti 

- Seznamovat je s místem a prostředím kde žijeme a vytvářet pozitivní vztah k městu 

Pardubice 

- Rozvíjet schopnost žít ve společenství ostatních a přijmout hodnoty v tomto společenství 

uznávané 

- Vnímat základní hodnoty společnosti  - chránit a pomáhat 

- Rozvíjet estetické a mravní vnímání, cítění a prožívání 

 

Nabídka činností pro děti byla různorodá, tak aby zaujala každého jedince a respektovala tak jeho 

potřeby. V centrech aktivit děti experimentovaly s barvami, pracovaly s modelínou, seznamovaly se 

s různými výtvarnými technikami, stavěly z velkých i malých kostek, sestavovaly z víček písmenka, 

prohlížely knihy o koních, Pardubicích, fenoménu Velká pardubická. Nechyběly pohádkové příběhy o 

koních  i příběh z našeho Školního preventivního programu Dva koníci, k prevenci sociálně 

patologických jevů. Děti společně sportovali na překážkové dráze, skládali podkovičky, zpívali písničky 

o Pardubicích , koních a doprovázeli hru na klavír rytmickými nástroji. Součástí projektu bylo i 

prožitkové učení hrou venku v prostorech školní zahrady, hřebčíně Slatiňany. 

Vzhledem k epidemiologické situaci jsme nemohli uskutečnit společné setkání s rodiči. I tak se rodiče 

zapojili do projektu donesením drobných odměn pro děti, někteří povzbuzovali za plotem i při 



sportovním klání Malá  pardubická. Pro  rodiče je připravena fotografická dokumentace na webových 

stránkách školy i tištěná verze na nástěnce pro rodiče. 

Evaluace projektu: Předem stanovené cíle se podařilo naplnit. Riziko spočívá v možné přehlcenosti 

nabídky činností pro děti, malé časové dotaci pro projekt. V rámci projektu spolupracovali všichni 

zaměstnanci mateřské školy, rodiče, veřejnost i zřizovatel. 

Poděkování patří všem zúčastněným, dostihovému spolku Pardubice za zapůjčení překážek,  

zřizovateli Statutární město Pardubice za drobné odměny, městskému obvodu Polabiny I. za osobní 

účast starosty Mgr.Radka Hejného.     

Zpracovala: Bc. Alena Vavřinová 
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