Zpráva z projektového dne „Záchranáři v akci“
Klíčová aktivita č. 3 v rámci projektu „Bezpečně světem“
reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0003210

Projektový den se konal dne 4. 10. 2022 od 7:00 do 15:00 hodin v areálu polské základní školy „Szkoła
Podstawowa nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie, 48-100 Głubczyce, ul. Kochanowskiego 31“.

Zúčastnily se tři mateřské školy v uvedeném počtu:
Mateřská škola Ostrava, Lechowiczova 8, příspěvková organizace (22 dětí + 4 učitelé)
Mateřská škola Ostrava, Šafaříkova 9, příspěvková organizace (18 dětí + 3 učitelé)
Przedszkole nr 1 im. Marii Konopnickiej, 48-100 Głubczyce (25 dětí + 4 učitelé)
Učitelé s dětmi z České republiky dojeli na místo konání autobusem, kde se setkali s učiteli a dětmi
z Polska. Po srdečném přivítání všechny děti společně posvačily v místní restauraci, kde dostaly
k označení placky se svým jménem, logem mateřské školy a vlajkou státu, ze kterého pocházejí. Poté
jsme se vydali do nedaleké základní školy. Nastal čas na seznámení s náplní dne. Děti byly rozděleny
do tří smíšených skupin s cílem, vzájemně se v rámci aktivit setkat s polskými i českými kamarády
a společně se zapojit do plnění připravených aktivit. Dvě činnosti probíhaly v tělocvičně, jedna ve třídě,
u všech se děti postupně vystřídaly.
Program byl zaměřen na seznámení dětí s prací složek integrovaného záchranného systému – hasičů,
policie a záchranářů zdravotnické záchranné služby.
1. Akce s dopravním policistou aneb „Účastníci silničního provozu v akci“
Zaměřeno na bezpečnost v silničním provozu z pozice cyklisty a chodce. Děti po pětičlenných skupinách
na odrážedlech absolvovaly trasu, kde nechyběly semafory, přejezd přes přechod, dopravní značky „Dej
přednost v jízdě a Pozor, děti!“. Celý úsek cesty se dětem individuálně věnoval policista, který je
upozorňoval, připomínal a také ocenil správné reakce na jednotlivé dopravní signály.
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2. Akce s hasičem, policistkou a záchranářem zdravotnické záchranné služby aneb „Pozor,
dopravní nehoda!“
Zaměřeno na spolupráci integrovaného záchranného systému. Díky velmi vhodně a názorně předvedené
akci, děti měly možnost poznat, jakou náplň práce mají záchranáři v týmu IZS, když jsou přivoláni
k dopravní nehodě. Záchranná akce byla provedena za účelem záchrany medvěda, který se zranil při
řízení auta. Nechyběly dvě velké makety aut a plyšový medvěd. Děti se postupně zapojily s policistkou
a hasičem do zajištění místa dopravní nehody, následně se dvěma záchranáři i do záchrany zraněného
účastníka. Několikrát si samy mohly podle ukázky vyzkoušet na medvědovi i figurantovi pozici
stabilizované polohy.

3. Akce se záchranářkou aneb „Jak poskytnout první pomoc?“
Zaměřeno na poskytnutí první pomoci v reálné situaci. Děti byly seznámeny na modelové situaci „paní
v bezvědomí v parku“ s poskytnutím první pomoci vzhledem k jejich věku. Záchranářka zdůraznila, že je
potřeba k takové situaci zavolat někoho z dospělých.
Velkou pochvalu a uznání si zaslouží všichni zúčastnění. Byli velmi dobře připraveni, projevovali
k dětem vstřícný a přátelský vztah. Během všech činností bylo patrné, že děti činnost zaujala, aktivně
u všech činností spolupracovaly. Velký úspěch mělo zavazování zraněných částí těla s profesionálním
zdravotníkem.
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Po ukončení vzdělávací části programu nastal čas společných her na školní zahradě mateřské školy. Poté
následoval společný oběd v místní restauraci. Před odjezdem děti obdržely drobné dárky. Rozloučili jsme
se s přáním na brzkou viděnou v Ostravě.
Všichni odjížděli spokojení a plní dojmů ze zajímavého programu a ze společně stráveného dne. Zpět
jsme se vrátili v 16:30 hodin.
V Ostravě dne 5. 10. 2022
Za tým všech účastníků Mgr. Šárka Králová, ředitelka MŠ Ostrava, Lechowiczova 8, p. o.
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