
Stručné informace o mikroprojektu 

 

Název mikroprojektu: Školky bez hranic 

Ţadatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

Operační program: 

OP přeshraniční spolupráce 2007-2013 Česká republika – Polská republika pro realizaci 

mikroprojektů 

Správce fondu v ČR: Euroregion Silesia - CZ 

Termín realizace: 

říjen 2012 – 31. 8. 2013 

Celková výše způsobilých nákladů na projekt: 9 698,90 EUR. Dotace ve výši 85% 

z Evropského fondu pro regionální rozvoj je 8 244,06 EUR. 

Cíle projektu: 

Rozvinout spolupráci mezi pěti mateřskými školami v obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

(MŠ Blahoslavova, MŠ Křižíkova, MŠ Lechowiczova, MŠ Na Jízdárně a MŠ Poděbradova) a 

zároveň navázat spolupráci s přeshraničním partnerem Przedszkole Nr. 1 im. Marii 

Konopnickiej, Gmina Glubczyce. Děti i pedagogové budou mít možnost poznat přeshraniční 

oblasti a přilehlé oblasti, tím si přiblížit jazyk, poznají zvyky a tradice a jinou kulturu. 

Aktivity projektu:  

 v rámci realizace projektu se uskuteční čtyři aktivity, do kterých se zapojí děti v 

předškolním věku a jejich pedagogové; 

 první aktivita je určena pedagogům, kteří se zúčastní společného víkendového pobytu 

v Beskydech; 

 následující tři aktivity jsou pro děti předškolního věku. Jedná se o společnou návštěvu 

našich mateřských škol u polského partnera v městě Glubczyce v období Velikonoc. 

 poté se uskuteční společný výlet všech šesti mateřských škol do Mladeče (jeskyně + 

naučná stezka Třesín); 

 na závěr proběhne v létě příštího roku česko-polské sportovní utkání všech šesti 

mateřských škol na sportovním hřišti v Ostravě. 

Cílové skupiny:  

 děti mateřských škol; 

 pedagogové MŠ; 

 rodiče s dětmi. 

 



Více informací za Mateřskou školu Ostrava, Blahoslavova 6, příspěvková organizace 

poskytne: 

Marie Benešová, ředitelka školy 

e-mail: mariebenesova@tiscali.cz 

tel.: 596 120 453 

 

Předběžné zapojení naší MŠ do projektu: 

Aktivity projektu Termín realizace Počet účastníků 

víkendový pobyt pedagogů 3/2013 2 

společná návštěva v Glubczycích 3-4/2013 8 

společný výlet do Mladeče 5/2013 16 

školní kolo sportovního utkání 5/2013 81 

česko-polské sportovní utkání 6/2013 10 

 

Dle domluvy se zúčastní děti předškolního věku (5-6 let). 
 

 

 


