LOKOMOCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020
V letošním školním roce se naše mateřská škola zapojovala do projektu Lokomoce né jenom
každodenním cvičením dětí, odborným sobotním školením učitelek profesionálními lektory,
ale i tento projekt úspěšně prezentovala.
11.září 2019 předvedla naše mateřská škola ukázkovou hodinu pro ředitele mateřských škol,
učitele mateřských škol a zástupcům z Pohořelické MAS. Mezi hosty byla i paní
Ing. Kabourková, která hovořila s paní učitelkou BcA.et.Bc. Klakovou o prospěšnosti a
smysluplnosti tohoto projektu. Paní Ing. Kabourková o tento projekt projevila velký zájem.

Po ukázkové hodině proběhla v prostorech mateřské školy diskuze o tomto projektu. Pani
doktorka Chlupová hosty seznámila se zdravotní problematikou dětí a následnou prevencí.
Pani učitelka BcA.et.Bc. Klaková se podělila o své zkušenosti se zapojením tohoto projektu do
vzdělávacího procesu předškolních dětí.

29. února 2020 mateřská škola úspěšně představila projekt Lokomoce zástupcům Národní
sportovní agentury v čele s panem Hniličkou. Jsme moc rádi, že paní inženýrka Kabourková o
tomto projektu hovořila v Praze a dokázala s pomocí paní manažerky z Lokomoce tuto
ukázkovou hodinu pro hosty ze sportovní agentury zorganizovat. Velký dík patří také naší
pani ředitelce Mgr. Lence Koubkové, která tento projekt podporuje. Ovšem, největší zásluhu
mají děti, které svou bezprostředností a profesionálním přístupem ke cvičení, vytvořili úsměv
na tváři hostů.

Pan Hnilička dětem poděkoval a popřál
mnoho sportovních úspěchu.
Po malé diskuzi o tomto projektu se
zástupci sportovní agentury,
zástupci projektu Lokomoce,
paní doktorka Chlupová, pani ředitelka,
pani učitelka z MŠ
spokojeně rozešli.
Doufejme, že jsme touto ukázkovou
hodinou projektu Lokomoce pomohli.

Březen, duben 2020 může se zdát,
že v době Coronavirové pandemie
veškeré Lokomoční aktivity utichly.
Není, to tak. I když naše mateřská škola
byla zavřená, tak pani učitelka Máta
dále s Lokomocí spolupracovala.
S manažerkou Evou vymyslely
mini ROUŠKOVÝ projektík.
Lokomoce financovala látky na roušky
a dobrovolnice včetně pani učitelky
šily roušky do Dětské nemocnice v Brně.

25. června 2020 byl velký den. I když bylo ještě spoustu omezení, my jsme opět prezentovali
projekt Lokomoce. Této prezentace se osobně zúčastnila paní náměstkyně ministra
zdravotnictví MUDr. Alena Šteflová Ph.D., MPH. Dále za ministerstvo zdravotnictví přijela paní
MUDr. Šebáková, za JMK náměstek hejtmana za resort zdravotnictví pan Mgr. Šlapal, za Národní
agenturu sportu se přijela podívat poradkyně předsedy paní Ing. Kabourková a poradce pan doc.
Zvonař, starostka města Ivaň paní Macková, starostka MČ Brno - Žabovřesky paní Mgr. Pokorná ,
ředitelka ZŠ a MŠ nám. Svornosti v Brně paní Mgr. Čoupková.
Na programu byla praktická ukázka cvičení dětí ve školce pod vedením paní učitelky BcA.et Bc.
Klakové a naší paní doktorky Chlupové, společně s lektorem Lokomoce panem Hovorkou.

Po skončení cvičení následovala diskuze na téma prospěšnosti zavedení našeho projektu
celoplošně do celé ČR. Vše se dovršilo malým posezením s občerstvením v rodinném
vinařství Holánek. Paní starostka Ivana Macková ještě jednou hosty přivítala a řekla pár slov
o naší krásné obci Ivaň. Celou tuto akci opět zaštítila naše paní ředitelka Mgr. Lenka
Koubková. Největší hvězdy dne však byly opět děti z mateřské školy.

Tímto dětem moc děkuji za jejich energii a chuť se pouštět do nových
a nových aktivit. Děkuji také rodičům, že podporují děti v zapojení se
do projektu Lokomoce. Možná, že díky nim tento projekt bude
celoplošně realizován ve všech mateřských školách. M.K.

Video reportáže můžete shlédnout na www: lokomoce.eu v archivu.

