
 

Tisková zpráva 

První olympiáda pro děti mateřských škol v ORP Mariánské Lázně 

 

 

 

Dne 06. 06. 2017 proběhla na hřišti u základní školy v Úšovicích v Mariánských Lázních první 
Olympiáda pro děti mateřských škol v ORP Mariánské Lázně.  Jedná se o další aktivitu v řadě 
uskutečněných vzdělávacích akcí v rámci projektu Rozvoj vzdělávání na Mariánskolázeňsku, jehož 
nositelem za ORP Mariánské Lázně je dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňsko.  Tvorba Místního 
akčního plánu (MAP) vzdělávání na území ORP Mariánské Lázně, je prioritně zaměřen na rozvoj 
kvalitního a inkluzivního vzdělávání žáků a dětí do 15 let, výměnu zkušeností pedagogů škol a výměna 
příkladů dobré praxe. MAP a jeho aktivity se tak posunul o další krok. Projekt je spolufinancován z 
Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) řízený Ministerstvem školství, mládeže a 
tělovýchovy.  

Příjemné slunečné počasí v tento den přálo a sportovního klání se zúčastnilo celkem jedenáct 
mateřských škol. Každou z nich zastupovalo maximálně desetičlenné družstvo většinou předškoláků. 
Ke každému družstvu byl poté přidělen žák 8. třídy a děti mohly začít procházet 10 stanovišť a plnit 
připravené úkoly. A na co se mohly děti těšit? Žáci 8. třídy Základní školy Úšovice pod vedením p. 
učitele Mgr. Vladimíra Kafky si pro děti připravili skok do dálky z místa, hod raketkou, pexeso, slalom, 
kop na branku, zmrzlinář, hod tenisákem, lovci pokladů, překážkový běh a základy krizového řízení 
v podání dětského „záchranáře“ z 9. třídy. Všem starším žákům patří veliké uznání a poděkování za 
perfektní přístup k soutěžícím dětem. 

Zajímavým zpestřením byla ukázka Záchranné stanice Royal Rangers, děti se tak měly možnost 
seznámit se základy první pomoci a zároveň si vyzkoušely vybavení záchranného vozu. 

Samozřejmě nemohlo chybět ocenění a všechny děti z mateřských škol obdržely medaile a diplomy. 
Došlo i na jedno individuální ocenění pro nejlepšího střelce do branky. Originální cenu v podobě 
vodního melounu si odnesla malá vítězka z MŠ Dolního Žandova. Po dobu konání akce bylo zajištěno 
občerstvení pro účastníky a organizátory. 

 



 

Pořádáním olympiády chceme rozvíjet u dětí týmovou spolupráci, ale i smysl pro respektování 
pravidel a čestnou hru. „Všichni se navzájem povzbuzují za velké podpory rodičů, ale i ostatních 
kamarádů ze školek, což je soutěžícím velkou podporou. Děti ze školek si připravují vlastní “bojové 
pokřiky“, transparenty, sportovní oblečení a toto vše dodává správnou atmosféru. Učitelky 
mateřských škol sbíraly inspiraci pro vlastní organizaci ve svých školách“ ujasnila Mgr. Jana 
Čížková, věcný manažer projektu.   
 

Všechny děti si s chutí zasportovaly a podávaly úžasné sportovní a vědomostní výkony.  

Blahopřejeme!  

Bližší informace o projektu naleznete zde: http://www.marianskolazensko.org/projekty/projekty-
svazku-marianskolazensko/op-vyzkum-vyvoj-a-vzdelavani/, 

     

Daniela Morávková - projektový manažer MAP 

 


