Hodnotící zpráva ze vzdělávací akce
Název příjemce
Registrační číslo projektu
Název projektu

MAS Český les, z. s.
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008509
Místní akční plán rozvoje vzdělávání II ve SO ORP
Domažlice a ve SO ORP Horšovský Týn

Termín realizace vzdělávací akce

17. 6. 2019

Zaměření / téma vzdělávací akce

„Hasiči sjíždí po tyči“

Stanovený cíl vzdělávací akce
Cílová skupina
Počet účastníků
Termín zpracování hodnotící zprávy

Představení práce hasiče a ukázka hasičské zbrojnice
dětem z mateřské školy.
Pedagogové mateřských škol, děti, rodiče
18 účastníků, vč. dětí
1. 10. 2019

Exkurze byla zahájena v Domažlicích u hasičské zbrojnice.
Celou akcí prováděl jeden z místních hasičů.

Popis realizace vzdělávací akce

V první, teoretické, části exkurze byla dětem představena
práce hasičů – děti samy dokázaly vyjmenovat řadu situací,
u kterých je hasičů potřeba – u požáru, spadlých stromů
na elektriku, u nehod nebo povodní.
Účastníkům byla představena hra (www.zachrannykruh.cz), díky které si děti mohly samy obléknout hasiče
s jeho kompletní výstrojí.
Přítomní se také dozvěděli, jak vypadá hasičský oblek, jaká
jsou pravidla bezpečnosti při táboráku, jak se zachraňují
zvířata např. z vody či stromů, apod.
Druhá část exkurze se odehrávala před hasičskou zbrojnicí.
Účastníci si vyzkoušeli hasičskou uniformu, helmu, mohli
vylézt na výškovou plošinu, na žebřík a posadit se
do hasičského auta.
Nakonec hasiči předvedli účastníkům „fingovaný“ výjezd,
který sklidil velké nadšení.
V závěru byl ponechán prostor dotazům účastníků exkurze.
Děti obdržely od pana hasiče drobný dárek - knihu
Hasičské pohádky a omalovánky.
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Akce dětem z mateřské školy přiblížila práci hasiče, měly
možnost vidět hasičské vybavení, interiér hasičských vozů,
a v závěru i fingovaný zásah s výjezdem.
Popis přínosů pro cílovou skupinu
ve vazbě na tvorbu MAP

Popis dopadů pro cílovou skupinu
ve vazbě na tvorbu MAP

Datum: 1. 10. 2019
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Účastníci akce měli v závěru možnost se přítomných hasičů
na cokoli zeptat – největší zájem byl o použití hasičské
helmy a o tzv. tyč, po které hasiči sjíždí k autům.
Na akci získali přítomní základní informace o práci hasičů
a jejich vybavení. Mnozí z nich doposud ani netušili, kde
všude a při jakých akcích musí hasiči denně zasahovat.
Na akci byla dojednána možnost rozšíření návštěv hasičské
zbrojnice i do dalších MŠ v ORP a užší navázání
spolupráce.
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