Příspěvek Nadace Agrofert pro MŠ Napajedla
Dne 16. Června 2018 se uskutečnil již 3.ročník Agrofert run ve Fatře Napajedla. Závod dlouhý 10 km,
vedl areálem společnosti Fatra a byl součástí seriálu Agrofert run. Při příležitosti konání této akce
obdržela Mateřská škola Napajedla finanční příspěvek od Nadace Agrofert ve výši 30 000,- Kč .
Přínos poskytnutého příspěvku Nadace AGROFERT
Přínos poskytnutého příspěvku Nadace Agrofert je konkretizován a prakticky využíván dětmi naší
školy hned v několika oblastech tak, aby každé dítě mělo možnost rozvíjet se dle svého zaměření a
individuálních a věkových zvláštností. Díky příspěvku Nadace můžeme realizovat a zavádět prvky
alternativní pedagogiky do naší práce, vytvářet prostředí, které se zaměřuje na prožitkové učení dětí,
na spolupráci školy a jiných organizací ve městě a tím posilovat vzájemné vztahy dětí a rodičů.
Velmi si opakovaného nadačního příspěvku vážíme, protože přispívá k inovaci a zavádění nových
metod a prostředků v práci s dětmi 2 - 7 letými.
MŠ Napajedla je školou, která se snaží do výchovně vzdělávací práce začleňovat prvky alternativní
pedagogiky, které jsou zařazovány do třídních vzdělávacích programů všech 8 tříd naší školy. Třetím
rokem se nám daří děti seznamovat s prvky muzikoterapie, arteterapie, aromaterapie, prvky
polytechnické výchovy. Již byl realizován celoroční projekt: Bubnujeme celým rokem.., který probíhal
ve spolupráci s občanským sdružením Rytmus pro život a jehož prostřednictvím se děti seznamovaly
s rytmickými nástroji (bubínky, djembe, tamburíny, chrastidly). Nenásilnou formou se setkávaly
s prvky muzikoterapie, která působí na osobnostní vývoj dítěte předškolního věku, napomáhá
relaxaci, snížení emočního napětí, rozvoji schopností a dovedností rytmické reprodukce. V projektu
pokračujeme jinými formami i v letošním roce a proto jsme ho mohli obohatit o soupravu Zvonkoher
Koshi : Oheň, Voda, Vzduch, Země, relaxační sadu sensorů s barevným olejem, foukací fotbal..
V rámci rozvoje tvořivých a praktických dovedností jsme zakoupili výtvarný materiál, který byl
rozdělen do tříd dle věkových skupin tak, aby se děti mohly co nejvíce seznamovat s různými
výtvarnými technikami a s prvky arteterapie. S rozvojem tvořivých dovedností souvisí i čím dál tím
větší potřeba rozvoje dětí v praktických, manipulačních činnostech. I v naší mateřské škole se
postupně snažíme uplatňovat prvky polytechnické výchovy. I pro její realizaci jsme využily části
příspěvku nadace k pořízení didaktických pomůcek a didaktického materiálu: Kufřík na nářadí,
pokosnice, profilové lišty, dřevěné stavebnice, smyslové kostky.
Další část nadačního příspěvku jsme využili pro rozvíjení rozumových schopností dětí. Zakoupili jsme
didaktické hry, které se zaměřují na rozvíjení poznávacích procesů, předmatematických představ:
puzzle Profese 1, Profese 2,Child friend (geometrický test), stavebnice Loowi red, puzzle prsty.
Každoročně děti naší školy připravují programy pro ne jen rodičovskou veřejnost. Pravidelně
vystupují při Vítání občánků města Napajedla, zpívají při Rozsvěcování vánočního stromu města, na
Akademii MŠ, která má již 10 letou tradici. Pro všechny tyto účely jsme mohli díky nadaci zakoupit
zesilovací bednu, která umožňuje odpovídající přenos zvuku při všech vystoupeních dětí. Její další
využití bude dále při akcích školy jako jsou: Den dětí v MŠ, Den Země.., Rozloučení s předškoláky.
Na závěr bych ráda poděkovala za příspěvek Nadace Agrofert, který jsme se snažili využít co nejvíce a
nejlépe v mateřské škole pro radost a pohodu všech dětí.
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