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Strategické priority pro období 2017-2023

Vzdělávání = rovnost pro všechny

Kniha ve všech podobách = brána k vědění

Matematika = základ každé vědy

Znalost řečí = neomezené možnosti 

Podnikavost = hlava plná nápadů

Šroubek, kostka, matička = zručnost pro život

Dítě = budoucí občan

Technologie = nástroj, nikoli cíl



Hlavní aktivity pro všechny
Sdílení dobré 

praxe – 8 priorit 
(ideálně každý 

jednu)

Článek
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(možnost všech 

organizací)

Investice i do 
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Investice na 
podporu jedné z 

priorit

Podzim 2017 –
příprava prvních 
cca 10 projektů

Profesní školení  
(diskuze nad 
propojením)

Manažerské Odborné 
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v hlavních 

prioritách  (6, 8)

Inkluze (1) ZŠ 
Chelčického  

(podíl MŠ), podíl 
Beztíže

Gramotnosti 
(3,4,5) – ZŠ nám. 

J. z Poděbrad 
(podíl MŠ)

Ruku v ruce 
(Spolupráce)  -
Nová Trojka, 

Ulita 

Občanské 
kompetence (7) 

-



Příklady spolupráce MŠ a neziskového sektoru a návrhy na rozšíření
Mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic již několik let aktivně spolupracuje s těmito neziskovými organizacemi:

• kde se zapojujeme do projektu pro mateřské školy EDISON Little  s náplní mezikulturního vzdělávání na 
mateřských školách.  (V rámci tohoto projektu AIESEC zajistí stáž zahraničního studenta v naší MŠ za účelem 
prezentace jeho země původu a kultury.)

AIESEC Praha   

• Každé září se pravidelně zapojujeme do prodeje drobných předmětů na podporu dětem s těžkým zrakovým 
postižením, ale i do plnění zpracovaného projektu “V září Světlušky září”, kde děti seznamujeme hravou 
formou s úskalími nevidomých dětí, snažíme se děti motivovat k pomoci a vzájemnému respektu.

Nadační fond Českého 
rozhlasu Světluška

• 2x ročně pořádáme sbírku oblečení, bot, a drobných elektro-spotřebičů mezi rodiči, pro tuto neziskovou 
organizaci. Děti se zde učí pomáhat se svými rodiči ostatním lidem, nezahazovat pro ně již nepotřebné věci, 
které se ještě dají využít  na další zpracování, opravy i k doplnění jiných domácností, ubytoven,…..

Diakonie Broumov  

• s touto neziskovou organizací spolupracujeme při organizaci a realizaci některých vlastních programů v naší 
mateřské škole.Nezisková organizace Tomíci  

• která pomáhá rodičům předčasně narozených dětí. Naše školka přispívá darováním opotřebovaných 
povlečení, ze kterých jsou šity rychlozavinovačky pro předčasně narozené děti.Nedoklubko 





Příklady spolupráce MŠ a neziskového sektoru a návrhy na rozšíření
Mateřská škola, Praha 3, Na Vrcholu :

• Organizace Mezi námi podporuje setkávání lidí všech generací, především té nejstarší s tou 
nejmladší. Cílem je, aby k sobě vzájemně našli cestu a objevili, jak krásné a zajímavé mohou být 
jejich světy. Snaží se vnímat všechny účastníky jako rovnocenné partnery, kteří si mohou 
předávat radost ze života, ale i moudrost a zkušenost.

Povídej   

• Mateřská škola na Vrcholu je zapojená do programu Povídej - do programu, kdy děti z mateřské 
školy dochází do nedalekého domova seniorů, kde spolu vytváří určitou aktivitu (výtvarné 
činnosti, zpívání atp.). Setkání probíhá cca 1x za měsíc a vždy za účasti koordinátora z Mezi námi, 
který metodicky vede celé setkání.

• Cílem je, aby k sobě obě tyto generace opět našly cestu a aby už i děti věděly, že stáří je 
přirozenou součástí života

• .

Povídej -
senioři



Doporučení MŠ ke spolupráci

• Příměstské tábory 

• od 4 let s vhodným upraveným programem 
připraveným po vzájemné spolupráci, možno 
variovat program i do méně náročných aktivit

• Návrhy na pořádání PT  nejdéle do března  s 
přípravou v období leden – únor 2018

• PT v rámci dotačních programů, který je 
navázán na SR, a tedy určuje i formy

Spolupráce 
v rámci 
zajištění 

prázdninového 
provozu


