
 

Žádost o poskytnutí grantu MAS 

 
Projekt: 

Registrační číslo projektu: 

(doplní MAS Hrubý Jeseník) 

 

Název akce:  

„Zapoj všechny smysly“ 

Místo konání akce: Mateřská škola Bruntál, Okružní 23 

Datum a čas konání akce: Prosinec  2017 

 

Identifikace žadatele: 

Název žadatele: Mateřská škola Bruntál 

Adresa sídla žadatele: Okružní 23, Bruntál 79201 

IČ: 62352768 

Statutární zástupce: Mgr., Bc. Iva Orságová 

Telefon: 554711060 

e-mail: skolkabrokr23@raz-dva.cz 

www. www.msokruzni.eu 

Číslo účtu: 806600734/0600 

Osoba zodpovědná za realizaci akce: Mgr., Bc. Iva Orságová 

 

Popis projektu:  

Popis a cíle projektu. Podrobný popis projektu včetně navrhovaného harmonogramu 

realizace projektu, popis organizačního zabezpečení projektu, seznam spolupracujících 

subjektů, popřípadě území dopadu pokud je větší než místo konání.  

Cíl projektu: 

Rozvíjet u dětí předškolního věku smyslovou vnímavost, pomocí dotykového vjemu rukou a 

nohou se naučit slovně vyjádřit své pocity. 

Popis projektu: 

Projekt „Zapoj všechny smysly“ bude realizován v rámci projektového dne k tematickému 

bloku „Tajemství sněhové vločky“, jehož součástí bude opakování probíraných témat 

z tohoto období, především opakování vědomostí o lidském těle a smyslech, které nám všem 

pomáhají zkoumat život kolem nás. K rozvoji smyslového vnímání nám napomohou „taktilní 

kotouče“ jejichž dobře hmatatelný taktilní povrch podporuje u dětí vytváření dotykových 



 
vjemů rukou a nohou, rozvíjí smyslovou vnímavost a zároveň vyžaduje slovní vyjádření 

jejich pocitů. 

Harmonogram realizace projektu:  

Projekt bude zrealizován v průběhu měsíce prosince v rámci dopolední výuky a zúčastní se 

jej děti ze všech tříd, kdy budeme společně plnit různé úkoly a to nejen za pomoci taktilních 

kotoučů. 
 

 

Položkový rozpočet projektu:  

Rozpočet projektu (v Kč), nutno rozepsat jednotlivé položky tak, aby bylo zřejmé, 

k čemu budou v rámci projektu využity (lze přidávat řádky), např.: 

 
 

Položka Částka (Kč) Popis 

Materiál 2000,- Taktilní kotouče (velká sada) 

Strava a občerstvení   

Publicita   

   

   

   

   

   

   

Celkové náklady 

projektu: 
2000,-  

 

Souhlasím s podmínkami přidělení grantu a souhlasím se zveřejněním svého jména 

(názvu nebo firmy), adresy, názvu projektu a výše poskytnuté dotace. 

 

Místo a datum: 

 

V Bruntále 5. 12. 2017 

Jméno a podpis statutárního zástupce 

žadatele, razítko: 

Mgr., Bc. Iva Orságová 

 

 

 

 
 

  

 


