
VY ROZHODUJETE, MY POMÁHÁME – ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA
Příjemce příspěvku: Mateřská škola Bílovice – Lutotín, příspěvková organizace
                                     Bílovice 70, 798 41 Kostelec na Hané
Smlouva s označením: NPP112/2018
Název projektu: DÍLNIČKA PLNÁ LIDOVÝCH ZVYKŮ, OBYČEJŮ, TRADIC A KOUZEL 
PRO MALÉ ZVĚDAVCE
Kdy proběhl projekt/akce: registrace a samotný projekt - březen 2018, 
vyhodnocení – duben 2018, podepsání smlouvy o nadačním příspěvku 17.7.2018

Kontaktní osoba: Mgr. Michaela Bernatíková (ředitelka MŠ)
Kontaktní email: bernatikova.michaela@seznam.cz
Kontaktní telefon: 774 976 865

POVINNÉ PŘÍLOHY ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY
1) Doklad o využití nadačního příspěvku (např. kopie účtenky/faktury)
2) Fotodokumentace z realizace projektu (min. 2 fotografie ve formátu jpg, min. rozlišení 240 dpi)
POKYNY K VYPLNĚNÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY
Vyplnění všech bodů závěrečné zprávy je povinné! 
Závěrečnou zprávu je třeba zaslat elektronicky na vyrozhodujetemypomah@cz.tesco-europe.com 
REALIZACE PROJEKTU
Cíl projektu: Rozšířit MŠ o dílničku, v níž si děti vyzkouší nejrůznější rukodělné práce, hlavním 
záměrem našho projektu je seznámit děti předškolního věku s rčením „zlaté české 
ručičky“. 

Vyhodnocení projektu: MŠ Bílovice – Lutotín jsme rozšířili o dílničku plnou tradic, zvyků, obyčejů
a kouzel pro malé zvědavce s kooperativním (prožitkovým), výtvarným, environmentálním 
(kladný vztah k přírodě) a polytechnickým zaměřením ( konstruktivní hry se stavebnicemi a 
technickými kreativními hračkami). Děti si mohou vyzkoušet nejrůznější rukodělné práce, 
budujeme v nich základní schopnosti pro další možné získávání řemeslných dovedností, zručnost
a také citlivost pro použití různých materiálů a nástrojů, velký důraz je kladen především na 
výtvarné zaměření, děti se budou nově seznamovat s manipulací keramické hlíny, byl zakoupen 
hrací hrnčířský kruh pro nejmenší, jednoduchý tkalcovský stav, děti budou pracovat se dřevem 
apod.Můžeme již tak velmi brzy podpořit budoucí vědomější výběr profesní orientace nebo 
„jen“ volnočasových aktivit pro smysluplné využití času v běžném životě. Náš projekt podporuje 
rozvoj dítěte v nezávislého a zodpovědného dospělého člověka.

Výstupy projektu: 
1) Pořízení vybavení  do dílničky (viz kopie účtenek/faktury)
2) Seznámení kolegů s veškerými novými zakoupenými pomůckami a materiály, které budou 
děti předškolního věku využívat k rozvoji vlastní osobnosti.
3) http://www.msbilovicelutotin.cz/?page_id=2

ZAPOJENÍ DOBROVOLNÍKŮ
Byli zapojeni do projektu? NE
Kolik bylo zapojeno dobrovolníků? 0
Jakým způsobem?

vyrozhodujetemypomah@cz.tesco-europe.com 
pomahame.itesco.cz
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Shrňte krátce zapojení dobrovolníků.

PUBLICITA
Uveďte odkaz na www stránku, kde jsou umístěny informace o projektu a logo NF Tesco.
http://www.msbilovicelutotin.cz/?page_id=2

Uveďte odkazy na medializaci/propagaci projektu (na vlastních stránkách, v médiích atd.).
Zpravodaj obcí Bílovice – Lutotín (viz příloha).
http://www.msbilovicelutotin.cz/?page_id=2
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