
PROJEKTY 2019 

Kolik je jedna a jedna?                 Projekt mateřské školy dotovaný SMO         

Našim záměrem je systémová podpora pedagogů a rodičů, kteří získali další impulsy 

k rozvíjení matematického myšlení dětí. Podpora dětí v jejich vlastním zkoumání a 

objevování v rámci experimentování, konstruování. Dalším cílem bylo podnícení 

zájmu předškolních dětí o matematiku, logické myšlení a položení základu pro 

matematickou gramotnost, a to zapojením samotných dětí do realizace nových aktivit 

a zvýšením podílu praktických činností dětí ve výuce. Všechny cíle jsme realizovali. 

Rozvíjení PŘEDMATEMATICKÝCH dovedností je základem pro získání znalostí jako 

je počítání a logické myšlení. Aktivity založené na manipulaci se speciálními 

učebními pomůckami, pomáhají předcházet potížím při chápání školní matematiky. 

Názornost ve výuce je hlavní prioritou a zároveň také předpoklad pomáhat ve 

vzdělávání dětem se sníženou schopností koncentrace a pozornosti.                                     

Děti v předškolním věku jsou zvídavé, mají přirozenou vnitřní motivaci k činnostem. 

Je žádoucí podchytit zájem dětí o oblast matematiky a logického myšlení již v tomto 

předškolním období a dále jej rozvíjet. Prostředky byly využity na nákup didaktických 

pomůcek a návštěvu oblasti Dolních Vítkovic a Planetária. 

                                                                                                                                              

Lépe jednou vidět než stokrát slyšet-tréninkové místo pro rozvoj 

technické a přírodovědné gramotnosti dětí 

Projekt mateřské školy dotovaný SMO                                                                                                                                

Finanční prostředky umožnily zřídit a vybavit nové pracovní místo v suterénu 

mateřské školy, dále byly zakoupeny pomůcky a materiál pro práci s nadanými dětmi, 

částečně byly pokryty mzdové prostředky pedagogů, kteří projekt realizovali.                      

Dále pak kancelářský materiál, materiál pro experimenty.                                                          

Bylo vytvořeno nové pracovní místo pro děti se záměrem aktivní motivace dětí 

mateřských škol ke zvýšení zájmu o přírodovědnou a technickou gramotnost. 

Pedagogové společně s dětmi vytvářeli procesuální schémata pro jednotlivé pracovní 

postupy-celkem 7 nových vzdělávacích programů, Projekt umožnil systematický 

rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků MŠ v oblasti zvyšování technické a 

přírodovědné gramotnosti dětí. Zároveň systematicky rozvíjel technickou a 

přírodovědnou gramotnost dětí v MŠ. Děti se učily samostatně pracovat dle 

procesuálních schémat. Prožitkem byly seznamovány s jednotlivými přírodovědnými 

jevy a technickými procesy (např. jednotkami vážení, měření, jednotkami objemu při 

přirozené manipulaci s potravinami apod.). V neposlední řadě byly vedeny k 

samostatnosti, udržovat čistotu a hygienické návyky, dodržovat bezpečnost při 

experimentální výuce.                                                                                                                  

V roce 2019 jsme díky podpoře programu uskutečnili:12 klubů nadaných dětí pro děti 

porubských mateřských škol, 28 setkání malých kuchtíků, kteří postupně pracovali 



dle metodik a procesuálních schémat jako pilotní skupina,40 setkání malých 

badatelů, kteří postupně zkoušeli, zkoumali a bádali,24 vzdělávacích akcí pro rodiče 

společně s dětmi,52 vzdělávacích akcí  – exkurzí, besed, vzdělávacích pořadů 

 

Malí přírodovědci z Exilu    projekt Místa pro děti-spolek dotovaný SMO MOb 

Naše děti jsou vedeny k angažovanosti v řešení problémů spojených s ochranou 
životního prostředí a k vnímavému a citlivému přístupu k přírodě. Environmentální 
výchova pomáhá rozvíjet spolupráci péčí o naše životní prostředí a učí děti 
komunikovat o jeho problémech.  
Prováděním pokusů v oblasti živé a neživé přírody si děti ověřovaly pravdivost 
teoretických informací pedagoga či informací z literatury. Věříme, že společnými 
silami přírodě pomůžeme. 
 
V rámci projektu děti pečovaly o vlastní akvárium se sladkovodními rybkami a 
rostlinami a vlastní morče. Pravidelně pozorovaly zvířata a učily se, jak o ně pečovat. 
 
Vytvořily minizahrádku s truhlíky s bylinkami, květinami a zeleninou. Celoročně o ni 
pečovaly, sklízely a ochutnávaly.  
 
V rámci projektu jsme se zúčastnili 10 výletů do přírody s cílem navštívit: Záchrannou 
stanici Bartošovice –opakovaně, ZOO Ostrava, Středisko přírodovědců Poruba , 
Klimkovice – Hýlov, Geologický pavilon VŠB. Projekt realizovaly děti z kroužku Malí 
přírodovědci, Malí badatelé  a Kudy z Nudy. 
 

Terapeutické kluby Klokánek projekt Místa pro děti-spolek dotovaný SMO MOb 

Terapeutické kluby jsou určeny pro děti s pervazivní vývojovou poruchou, se 

zvláštnostmi v chování, v sociálním kontaktu, pro děti s opožděným vývojem před 

nástupem do školky. Dojíždějí k nám děti zdaleka. Podmínkou pro přijetí do klubů je 

věk dítěte, zájem rodičů a doporučení speciálního pedagoga klubů.  

Z prostředků projektu byl vybaven prostor, který slouží  pro scházení dětí a pro 

individuální práci s dětmi. 

Dále byly zakoupeny motivační pamlsky – ty jsou připraveny pro motivaci při nácviku 

jednotlivých dovedností. 

 
 

Rodina a dítě s handicapem – komplexní péče o rodinu a dítě 

s handicapem                      projekt Místa pro děti-spolek dotovaný SMO     

Projekt proběhl dle projektového záměru. Celoročně jsme byli v kontaktu s odbornými lékaři,  
kteří doporučovali rodičům terapeutické kluby pro rodiny s dětmi s problémovým chováním  
a poruchou autistického spektra.  



Zároveň se scházely podpůrné rodičovské skupiny, někdy s psychologem, někdy se  
speciálním pedagogem. Všechny kluby mají fotodokumentaci a videonahrávky. Rodiče mají  
možnost tyto shlédnout při individuálních konzultacích .  
Celkem se uskutečnilo 16 pedagogických intervencí pro 16 ostravských dětí a 28 rodičů.  
Individuální konzultace s rodiči probíhaly v pátek, dítě si hrálo v pracovně s asistentem                                     a rodič  
měl prostor pro konzulzaci se speciálním pedagogem. Proběhly přednáškové akce pro rodiče  
i pro pedagogickou veřejnost. Byly nakoupeny kompenzační pomůcky, které slouží dětem  
v klubech.  
Přibyla aktivita plavání rodičů s dětmi v pronajatém bazéně, uskutečnila se  
celkem 4x. Projekt má významný dopad na socializaci dětí a pomáhá rodinám zapojovat  
se aktivně do aktivit vhodných pro děti, zamezuje segregaci rodin. Bez podpory SMO by  
nebylo možno ho realizovat. 
.  

 

Vzdělávání pedagogů a veřejnosti: proběhla v březnu společně s Jiřím Haldou na 

téma Řešení výchovných situací. V dubnu se uskutečnily dva semináře s PhDr. 

Hynkem Jůnem na téma Problémové chování pro děti s PAS. Dále v dubnu 

workshop s Alenou Vlčkovou Baby motýlí masáže. Uskutečnilo se 6 podpůrných 

skupin pro rodiče s psychologem Mgr. Mikolášem. 

Terapeutické kluby jsou nejvýznamnější součástí projektu. KLUBY K L O K Á N E K 

se scházejí vždy jedenkrát týdně od 15:30 hodin v mateřské škole ve žluté třídě v 1. 

patře uprostřed. Jsou určeny pro děti s pervazivní vývojovou poruchou, se 

zvláštnostmi v chování, v sociálním kontaktu, pro děti s opožděným vývojem před 

nástupem do školky. Personální obsazení klubů - 3 speciální pedagogové, 13 

asistentů pedagoga. Náplň terapeutických klubů: skupinové nácviky sociálně 

komunikačních dovedností u dětí. Nácvik o délce 60 minut se zaměřuje na rozvoj 

specifických dovedností u dětí: pracovní chování u stolečku, kombinace s nácvikem 

hry a komunikace, motorická cvičení, pohybové hry, komunitní kruh. Rodič je vždy 

přítomen - má možnost zúčastnit se podpůrné skupiny v rodinném centru v suterénu. 

Děti jsou v rámci her vedeny k aktivní komunikaci, naslouchání vrstevníkům, 

poskytování zpětné vazby. U dětí, které teprve začínají s používáním verbální 

komunikace je nácvik zaměřen na dovednost zeptat se druhého člověka „můžu“, 

posilování očního kontaktu a základní dovednosti nezbytné ke hře s kamarádem: 

střídání, čekání. V rámci nácviků je posilována i schopnost vybrat si odměnu, ukončit 

činnost a osvojit si dovednost pracovat dle předem daného režimu. Dobrá zpráva - 

náš Klub spolupracuje s SPC pro děti s poruchou autistického spektra, dojíždí k nám 

speciální pedagog Mgr. Smoleňová.  

Z naší pošty-musíme se podělit o krásný mail: Od: Mgr. Tereza Šimečková 

<simeckova@mikasa-detem.cz> Komu: exiluklokanek@seznam.cz 

<exiluklokanek@seznam.cz> Datum: 15. 5. 2019 13:37:39 Předmět: RE: Stáž Dobrý 

den, určitě. Ještě jednou moc děkuji za možnost terapeutické kluby navštívit. Hned 

od začátku mě zaujala vysoká organizovanost, kterou se kluby vyznačují. Paní Bc. 

Havelková má se svým týmem celý průběh klubů maximálně pod kontrolou, ke 

každému dítěti je přistupováno individuálně s respektem k jeho, klidně i pro běžné 



oko „zvláštním“ potřebám, a to je důvodem, proč děti v Klokánku dělají mnohdy 

opravdu velké pokroky, jak jsem měla možnosti vidět např. u Emičky. Jde vidět, že 

celý personál je velmi zkušený a dobře proškolený. Věřím, že v tomto prostředí se 

mohou cítit dobře jak děti, tak rodiče, kteří zároveň během klubů mohou ve skupině 

sdílet své starosti, které v některých případech nemohou sdílet ani s nejbližšími – a 

tak to bývá i u nás v Průvodcovství. Celkově vnímám práci MŠ Exilu jako velmi 

profesionální a vnímám, že zaměstnanci berou svou práci jako poslání – a právě 

tento přesah rodičům poskytuje to nejdůležitější – pocit přijetí a obrovskou podporu 

ve chvílích, kdy si rodiče třeba už neví rady… Přeji vám všem mnoho úspěchů a 

energie do další práci. S přáním krásného dne Mgr. Tereza Šimečková Průvodce v 

projektu „Průvodcovství a síťování rodin s dětmi s autismem“ 

Kampaň ke Dni autismu 

 

kdo název projektu částka 

Mateřská škola  

MOB PORUBA OSVĚTOVÁ KAMPAŇ ke DNI AUTISMU              9 000     

MOB PORUBA 
Jen si děti všimněte,  co je krásy na světě 

          50 000     

SMO 
Kolik je jedna a jedna  

          40 000     

SMO 

Lépe jednou vidět než stokrát slyšet-
tréninkové místo pro rozvoj technické a 
přírodovědné gramotnosti dětí          400 000     

ESF 
Zvýšení kvality předškolního vzdělávání od 1. 9. 
2018 do 31. 8. 2020              584 689     

      

MÍSTO  pro děti –spolek 

MOB PORUBA Malí přírodovědci z Exilu        45 000 

MOB PORUBA 
Terapeutické kluby rodičů dětí se spec. vzdělávacími 
potřebami        25 000 

MOB PORUBA 
Rodina a dítě s handicapem – komplexní 
péče o rodinu a dítě s handicapem           140 000     

 


