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DOKUMENT K PROKÁZÁNÍ AKTIVITY 5.2, JEDNOTKY 5.2.1 A 5.2.2 
 
 

ZPRÁVA Z KOMUNITNĚ OSVĚTOVÉHO SETKÁNÍ / ZHODNOCENÍ AKCE vzor 
 

IDENTIFIKACE PROJEKTU 

Příjemce MŠ „Slunéčko“ Praha 5 – Košíře, Beníškové 988 
Registrační číslo projektu CZ07.4.68/0.0/18_066/0001585 
Název projektu Multikulturní šablony pro MŠ Slunéčko 

 

IDENTIFIKACE AKTIVITY  

Typ jednotky 
 

Jednotka 5.2.1 Komunitně osvětové setkání 2 hodinové 

Název setkání Kulturní odlišnosti, tradice – Halloween v USA a v ČR 

Datum a čas konání setkání1 Datum konání: 1.11. 2021 
Čas zahájení: 17:00 
Čas ukončení: 19:30 

Cíl aktivity2 Seznámení se a prožití svátku Halloween dle našich kamarádů z Ameriky 

Tematické zaměření aktivity3 multikulturní zaměření 
posilování aktivního občanství  
posilování aktivního občanství  
Zvolte položku. 

Forma aktivity4 workshopy, výstavy, divadelní či kulturní aktivity atp. se zaměřením na posílení 
soudržnosti obyvatel lokality 
přednášky s aktivním zapojením veřejnosti v diskuzi 
Zvolte položku. 
Zvolte položku. 
 

Program akce - Uvítání, stručné představení se lektorky 
- Představení specifika oslav Halloween v Americe 
- Dlabání dýní 
- Venkovní zážitkové hry – dle tradic rodilé mluvčí z Ameriky, byly užity 

stylové dekorace, které byly pořízeny k této akci.   

 

AKTÉŘI / ÚČASTNÍCI OSVĚTOVÉ AKTIVITY 

Jméno externího odborníka, popř. 
odborné organizace 

Katarína Vitališová 
Kinyon 

V jaké oblasti je 
odborníkem5 

práce s veřejností 
Rodilý mluvčí 
Zakladatelka vzdělávacího 
zařízení v USA 

Jméno externího odborníka, popř. 
odborné organizace6 

 
 

V jaké oblasti je 
odborníkem7 

Zvolte položku. 
 

                                                 
1 Jednotka 5.2.1 musí být v rozsahu min. 2* 60 min.; jednotka 5.2.2 musí být v rozsahu min. 4* 60 min. 
2 Obecným cílem této aktivity je podpořit inkluzivní klima a komunitní charakter školy. Upřesněte cíl vašeho setkání. 
3 Zvolte, popř. doplňte. 
4 Zvolte, popř. doplňte. 
5 Vyberte, popř. upřesněte.  
6 V případě, že je vybrána jednotka 5.2.2, do setkání musí být aktivně zapojeni min. 2 odborníci. 
7 Vyberte, popř. upřesněte.  
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Jméno organizátora/-ů ze strany 
školy8 

Marcela Žáčková 
 

Charakteristika účastníků a cílové 
skupiny  

obyvatelé dané lokality, rodiče dětí školy, děti a žáci 

 

REFLEXE AKTIVITY 

Cíl a přínos setkání  Odpovězte prosím na následující otázky: 
1) Byl naplněn cíl aktivity, který jste si stanovili, popř. do jaké míry a jak 

úspěšně? Ano, velmi úspěšně. Rodiče a děti velmi vstřícně přijali 
odlišnosti průběhu oslav v USA a v ČR, nové znalosti jim byly velmi 
inspirativní.  

2) Jak setkání přispělo k rozvoji kompetencí dětí v oblasti vzájemného 
porozumění, mezigeneračního soužití, zájmu a odpovědnosti za dění 
v komunitě a otevřeného přístupu ke kulturní rozmanitosti? Děti 
prožitkovým učením si upevnily povědomí o tomto svátku, získaly 
nové poznatky, jak jej mohou slavit a našly společný obsah – 
vzpomínka na naše mrtvé blízké. Poznaly, že odlišnost je 
obohacující. 

3) Byla vhodně zvolena forma setkání? Ano, v prostorách školy. Tím 
bylo demonstrováno naše otevřené prostředí vůči rozmanitosti a 
odlišnosti, ujištění, že je u nás bezpečné prostředí.   

4) Byl naplněn program setkání? Ano, děti aktivním přístupem 
obohatili své zkušenosti, dovednosti a celá aktivita upevnila 
spolupráci mezi rodiči, veřejností a školou.  

 

Participace účastníků  Dlabání dýní, aktivní prožitek, diskuse s rodilou mluvčí 

Zapojení odborníka/-ků 
 

 Odborník se seznámil se prostřednictvím organizátora akce seznámil 
s průběhem oslav Halloween v našem regionu, se svátkem „Dušičky“. Své 
poznatky použil pro realizaci tohoto setkání 
 

Podklady odborníka pro setkání a 
další 

Dekorace, zapojení dalších rodinných příslušníků, pedagogů. Pořízení 
autentických dekorací a odměn pro děti. 

Probíhala po akci mailová 
komunikace/ jiná komunikace 
s účastníky akce?  

Pokud ano, tak individuální 

Termín uveřejnění informace o 
setkání na webových stránkách školy 

Druhá polovina října 2021. Nástěnky školy, web 

Termín informování rodičů a učitelů Na webových stránkách školy do konce listopadu 2021 

Další poznámky k realizaci setkání fotografie 

 

 Jméno Podpis Datum 

Organizátor setkání  
Marcela Žáčková  10.11. 2021 

Organizátor setkání 
   

 

                                                 
8 V případě, že je vybrána jednotka 5.2.2, do setkání musí být aktivně zapojeni min. 2 organizátoři. 


