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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 

Název školy:  Centrum Bazalka - Základní škola speciální  

a Mateřská škola speciální, o.p.s. 

 

Sídlo školy:   U Jeslí 198/13, 370 01 České Budějovice 

 

Právní forma:  obecně prospěšná společnost 

 

IČ:    28 086 830  

 

Zřizovatel školy: Martina Koudelková, Dlouhé Role 589, Včelná 

Ing. Vanda Polívková, Pohůrecká 14, 370 06 České Budějovice 

 
Zpracovatelé ŠVP:  Mgr. Milan Abrman, Mgr. Barbora Dubská, Mgr. Zuzana Prokopová 

 

Ředitel školy:  Mgr. Milan Abrman 

E-mail:  skola@centrumbazalka.cz 

 

Kontakt:  602 600 242 – ředitel školy 

   734 579 870 – zástupkyně ředitele školy 

 

Webová stránka: www.centrumbazalka.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

 

Mateřská škola speciální je součástí Centra Bazalka, o. p. s., které zajišťuje komplexní péči 

dětem s těžkým kombinovaným postižením z Jihočeského kraje. Cílovou skupinu tvoří děti  

s poruchami autistického spektra s přidruženým mentálním postižením a děti s těžkým 

kombinovaným postižením (mentální, smyslové a tělesné). 

 

Centrum Bazalka – ZŠ speciální a MŠ speciální, o.p.s. je soukromým vzdělávacím zařízením, 

které tvoří mateřská škola speciální a základní škola speciální. Maximální kapacita mateřské 

školy speciální je 12 dětí. Žáky mateřské školy speciální jsou děti od 3 do 7 let, nejdříve však 

od dvou let se speciálními vzdělávacími potřebami.  

 

V mateřské škole je využívána řada speciálně pedagogických postupů – aplikovaná 

behaviorální analýza (ABA), koncept Bazální stimulace či koncept Snoezelen. Součástí 

vzdělávání jsou i další terapie – zraková terapie, canisterapie, hiporehabilitace, hudba s prvky 

muzikoterapie. 

 
Budova je umístěna uprostřed zahrady, která je vybavena pískovištěm, průlezkami, 

houpačkami, dřevěným domečkem, dráhou pro jízdu na koloběžkách či kolech, zeleninovými 

záhony a zelení pro míčové hry. 

 

Některé děti zároveň využívají služeb denního stacionáře.   

 

Mateřská škola úzce spolupracuje s těmito organizacemi a odborníky: 

Sociální služby Centra Bazalka, o.p.s. 

SPC při MŠ, ZŠ a PrŠ, Štítného 3, České Budějovice 

Koníček, o.p.s. (hiporehabilitace) 

Hafík, z.s. (canisterapie) 
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3. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ 

 

Mateřská škola je škola pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a je jednotřídní. Vchází 

se do ní zadním vedlejším vchodem. Zde je umístěna informační nástěnka pro rodiče. V šatně 

má každé dítě svoji skřínku a botník. Na stěnách visí práce dětí. Mateřská škola má tři 

místnosti.  

 

První místnost je určena pro skupinovou práci, řízenou činnost, volnou hru i odpočinek. Je zde 

umístěna magnetická tabule, CD přehrávač, skříně s hračkami a učebními pomůckami.  

Druhá místnost slouží pro individuální práci s dětmi a pro sportovní vyžití. Ve třídě je 

trampolína, houpací sít, síť na lezení. 

Třetí místnost je určena opět pro skupinovou práci, řízenou činnost, volnou hru i odpočinek. Je 

zde umístěna magnetická tabule a skříně s hračkami a učebními pomůckami.  

K dispozici je také relaxační místnost Snoezelen s vibrační kolébkou.  

 

Rodiče jsou pravidelně informováni o dění v MŠ prostřednictvím třídních schůzek  

či individuálních pedagogických konzultací. Děti mají sešity, do kterých se zaznamenává 

činnost, chování, stravování atd. 

 

Radiátory ve všech místnostech jsou opatřeny kryty. Třídy jsou dostatečně osvětleny světly  

ve všech částech. Okna jsou vybavena žaluziemi proti slunečnímu svitu. Dětský nábytek je 

hygienicky nezávadný, bezpečný a estetický. Některé děti mají své speciální pomůcky. 

 
Vybavení hračkami, pomůckami, náčiním, materiály a doplňky odpovídá počtu dětí i jejich 

věku, je průběžně doplňováno a obnovováno, učitelka a asistentky pedagoga plně využívají 

všech pomůcek. Hračky, pomůcky, náčiní a další doplňky nebo alespoň jejich podstatná část je 

umístěna tak, aby je děti dobře viděly. 

 
Hygiena se provádí v místnosti, která je přístupná z šatny a třídy. Jsou zde dvě toalety, dvě 

umývadla, baterie s namíchanou vodou. Děti zde mají vlastní kartáček na zuby a pastu. WC je 

vybaveno madly, odpadkovým košem na pleny a policí. Podlaha je pokryta dlažbou. 
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Na budovu navazuje školní zahrada s pískovištěm, průlezkami, houpačkami, lavičkami 

dřevěným domečkem, dráhou pro jízdu na koloběžkách či kolech, zeleninovými záhony  

a zelení pro míčové hry. Na výlety, terapie, plavání, apod. využíváme různé způsoby dopravy  

- autobus, vlak a také vozy Centra Bazalka, o.p.s. Všichni řidiči mají referentské zkoušky. 

  

MŠ nemá vlastní vývařovnu, strava je nabízena z vývařovny Centra Bazalka, o.p.s., nebo si ji 

děti nosí z domova. Stravování probíhá v samostatné jídelně. Během dne mají děti k dispozici 

vodu nebo ovocné šťávy (v zimních měsících čaj). Děti do žádného jídla nenutíme, snažíme se 

ale, aby alespoň ochutnaly.  

 
Provoz zajišťuje: 

 ředitel – Mgr. Milan Abrman, 

 zástupkyně ředitele – Mgr. Barbora Dubská, 

 třídní učitelka, 

 asistentky pedagoga, 

 speciální pedagožka. 

 
 
Učitelka a asistentky pedagoga Mateřské školy se sebevzdělávají, sledují nabídky vzdělávání  

a účastní se vzdělávacích akcí. Jednají a chovají se tak, aby byly vždy na profesionální úrovni  

v souladu se společenskými pravidly. Přítomnost pedagogických pracovníků je organizována 

tak, aby byla vždy a při všech činnostech zajištěna dětem optimální pedagogická péče. Dále je 

zde zajištěna péče speciální pedagožky. 
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4. ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ 

 

Organizace vzdělávání je přizpůsobena dětem se specifickými vzdělávacími potřebami. 

Stanovený režim dne pomáhá předcházet přetěžování dětí, střídáním činností je aktivizovat, 

vytvářet základní sociální a kulturně hygienické návyky a ovlivňovat jejich duševní  

a tělesný rozvoj. Vychází ze specifických potřeb dětí, individuálních psychických  

a poznávacích procesů a je podmíněn několika důležitými aspekty: 

-  časté střídání činností různého dynamického charakteru 

-  nepřetěžování dětí, současně však maximální využití všech činnosti pro jejich  

rozumový, tělesný a citový rozvoj 

-  časté opakování a procvičování naučeného 

-  maximální využití možnosti individuální práce s jednotlivcem 

-  využívání speciálních forem práce s dětmi při rehabilitaci, reedukaci, kompenzaci 

-  respektování zvýšené potřeby odpočinku a relaxace dětí  

 

 

Mateřská škola speciální je jednotřídní s polodenním provozem od 7:00-13:30. Ve třídě jsou 

zapsány děti ve věku od 3 do 6-7 let (nejdříve však od dvou let) se speciálními vzdělávacími 

potřebami. Děti k naplnění svých vzdělávacích možností a k uplatnění svých práv potřebují 

poskytnutí podpůrných opatření. 

 

Zápis do mateřské školy probíhá v měsíci květnu (od 2. do 16. května), po předchozí domluvě 

lze navštívit naší školu i během školního roku na případnou prohlídku zařízení. 

O přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel mateřské školy  

na základě žádosti zákonného zástupce, písemného vyjádření školského poradenského zařízení 

a písemného vyjádření registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost. Termín a místo 

zápisu bývá zveřejněn na webových stránkách a vstupních dveří do MŠ. 

 
Mateřská škola speciální poskytuje vzdělání podle individuálních potřeb a možností každého 

dítěte. Ve třídě pracuje třídní učitelka, asistentka pedagoga a sociální pracovnice/pracovník. 
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Nově přijaté děti mají možnost adaptační doby. Rodiče mohou své děti přivádět a odvádět tak, 

jak jim to časově vyhovuje. Děti se postupně seznamují s novým prostředím, personálem  

i kolektivem dětí. Pedagogové respektují potřeby dítěte, navozují situace klidu a pohody, 

reagují citlivě a přirozeně, projevují empatii k dětem. Děti si také mohou přinést svou 

oblíbenou hračku. Žádné z dětí není zvýhodňováno. Učitelka a asistentky pedagoga se snaží 

neustále děti motivovat, dostatečně děti chválí a pozitivně hodnotí. Děti se učí pravidlům 

soužití, dostává se jim jasných a srozumitelných pokynů. Hlavním cílem je vytvořit 

kamarádské společenství ve třídě. 

Rodiče mají možnost seznámit se s prostorami mateřské školy a s nabízenými činnostmi.  

Adaptační pobyt zároveň slouží i k diagnostice. 
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5. CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 

 

Vzdělávací program mateřské školy speciální vychází z Rámcového vzdělávacího programu 

pro předškolní vzdělávání, který se skládá z pěti vzdělávacích oblastí a je určen dětem se 

speciálními vzdělávacími potřebami.  

Vzdělávacím cílem mateřské školy speciální je komplexní péče o děti s kombinovaným 

postižením. Zaměřuje se na celkovou osobnost dítěte, připravuje jej pro život a uplatnění se 

v něm dle jeho schopností a možností. Naší snahou je odstraňovat nebo zmírňovat postižení 

dětí, nabízet vhodnou pomoc a podporu rodinám dětí, zabývat se diagnostickou a poradenskou 

činností. 

V mateřské škole speciální je zajištěna odborná péče, která se uskutečňuje formou 

individuálních činností - procvičování grafomotoriky, vizuomotorické koordinace, zrakové 

stimulace a posilování dílčího oslabení výkonu. Paralelně s individuální speciálně 

pedagogickou péčí probíhají denní činnosti jako v běžné mateřské škole. Je využíváno 

rovnováhy řízených a neřízených činností, poměr je dán osobností dítěte, druhem a stupněm 

postižení.  

 

DÍTĚ A JEHO TĚLO  

Cílem vzdělávací oblasti je stimulovat a podporovat růst a nervosvalový vývoj dítěte, 

podporovat a zlepšovat tělesnou zdatnost dítěte, podporovat rozvoj pohybových i 

manipulačních dovedností.  

 

Vzdělávací cíle 

Rozvoj psychické i fyzické zdatnosti, uvědomování si vlastního těla, vytváření zdravých 

tělesných návyků, zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky, rozvoj a užívání 

všech smyslů. 

 

Vzdělávací nabídka 

Pohybové činnosti, smyslové hry, konstruktivní činnosti, hudebně pohybové hry, sebe-obslužné 

činnosti (v oblasti osobní hygieny, stolování, oblékání, úklid), činnosti zaměřené k poznávání 

lidského těla a jeho částí), grafické činnosti. 
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Očekávané výstupy 

Zachovávat správné držení těla, zvládat základní pohybové dovednosti (házet a chytat míč, 

zvládat překážky, pohybovat se ve skupině dětí), sladit pohyb se zpěvem, zvládat koordinaci 

ruky a těla, zvládat sebe-obsluhu, mít povědomí o významu čistoty a zdraví, zacházet 

s běžnými předměty denní potřeby. 

 

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA  

Cílem vzdělávací oblasti je podporovat duševní pohodu, psychickou zdatnost a odolnost dítěte, 

rozvoj jeho intelektu, řeči a jazyka, jeho citů i vůle, povzbuzovat je v dalším rozvoji a učení. 

Tato oblast zahrnuje tři podoblasti: 

1. Jazyk a řeč 

2. Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace 

3. Sebe-pojetí, city a vůle 

 

Vzdělávací cíle 

1. Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností (vnímání, naslouchání, porozumění, 

výslovnosti, vyjadřování), rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu, 

osvojení si další formy vzdělání (výtvarné, pohybové, hudební, dramatické). 

2. Posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování), rozvoj 

tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjadřování), rozvoj paměti a 

pozornosti, rozvoj kultivace fantazie a představivosti, rozvoj smyslového vnímání. 

3. Rozvoj schopnosti sebeovládání – vytvářet, rozvíjet a plně prožívat citové vztahy, rozvoj a 

kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání, poznání sebe sama, rozvoj 

pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, 

sebedůvěry), získání relativní citové samostatnosti. 

 

Vzdělávací nabídka 

1. Samostatný projev na určité téma, vyprávění, co dítě slyšelo nebo co shlédlo, přednes, 

recitace, zpěv, prohlížení a čtení knížek, hry a činnosti zaměřené k poznávání a rozlišování 

zvuků, užívání gest, vyřizování vzkazů a zpráv, rytmické hry, slovní hádanky. 
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2. Spontánní hra, volné hry, záměrné pozorování předmětů, určování a pojmenovávání jejich 

vlastností (velikost, barva, tvar, dotek, chuť, vůně, znaky) jejich funkci, námětové hry a 

činnosti, hry a činnosti ke cvičení paměti, úkony procvičující orientaci v prostoru i rovině, 

smyslové hry a činnosti na rozvoj postřehu, zrakové a sluchové paměti, koncentrace pozornosti. 

3. Spontánní hra, činnosti zajištující radost a spokojenost, činnosti vyvolávající veselí a 

pohodu, hry na téma rodina, výlety do okolí, návštěvy dětských kulturních akcí, hry pro rozvoj 

vůle, vytrvalosti a sebeovládání, dramatické činnosti (předvádění a napodobování různých typů 

chování člověka), mimické vyjadřování nálad (úsměv, pláč, hněv, údiv, zloba, vážnost apod.). 

 

Očekávané výstupy 

1. Správně vyslovovat, ovládat dech, tempo, pojmenovat to, čím je dítě obklopeno, naučit se 

zpaměti krátké texty (písničky, reprodukovat říkanky), formovat otázky, odpovídat, domluvit se 

slovy i gesty, vést rozhovor, naslouchat druhým, sledovat řečníka i obsah. 

2. Záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost, vést jednoduché úvahy, chápat 

prostorové pojmy (vpravo, vlevo, dole, nahoře, za pod, nad, apod.), chápat časové pojmy (teď, 

dnes, zítra, ráno, večer, jaro, léto apod.) řešit problémy, úkoly, postupovat a učit se podle 

pokynů a instrukcí, vyjadřovat svou, fantazii a představivost, záměrně pozorovat, všímat si, = 

vědomě využívat všech smyslů. 

3.  Zachytit a vyjádřit své prožitky (slovně, výtvarně, hudebně, pohybově), být citlivé ve vztahu 

k živým bytostem, k přírodě, k věcem, respektovat předem vyjasněná pravidla, přijímat 

povinnosti, rozhodovat o svých činnostech, odloučit se na určitou dobu od rodičů, být aktivní i 

bez jejich opory, vyjádřit souhlas i nesouhlas. 

 

DÍTĚ A TEN DRUHÝ 

Cílem vzdělávací oblasti je podporovat utváření vztahů dítěte k jinému dítěti či dospělému, 

posilovat, kultivovat a obohacovat jejich vzájemnou komunikaci a zajišťovat pohodu těchto 

vztahů. 

 

Vzdělávací cíle 

Seznamování s pravidly ve vztahu k druhému, vytváření pro-sociálních postojů (rozvoj sociální 

citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti), posilování pro-sociálního chování ve vztahu  

k ostatním lidem (v rodině, v MŠ, v dětské herní skupině), rozvoj komunikativních  

a interaktivních dovedností, ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými 
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Vzdělávací nabídka 

Aktivity podporující sbližování dětí, společenské hry, dramatické činnosti, četba, vyprávění, 

poslech pohádek a příběhů s estetickým obsahem a poučením, činnosti zaměřené na poznání 

sociálního prostředí, v němž dítě žije (rodina, MŠ), hry a situace, kde se dítě učí chránit 

soukromí a bezpečí své i druhých. 

 

Očekávané výstupy 

Navazovat kontakty a dětská přátelství, přirozeně komunikovat, spolupracovat, dodržovat 

dohodnutá a pochopená pravidla (vzájemného soužití i herní pravidla), respektovat a vnímat 

druhé, bránit se projevům násilí, ubližování, ponižování, chovat se obezřetně při setkání s 

neznámými dětmi i dospělými. 

 

 

DÍTĚ A SPOLEČNOST 

Cílem vzdělávací oblasti je uvést dítě do společnosti ostatních lidí, do pravidel soužití, do světa 

duchovních a materiálních hodnot, do světa kultury a umění, pomoci dítěti osvojit si potřebné 

dovednosti, návyky i postoje a umožnit mu aktivně se podílet na utváření společenské pohody 

ve svém sociálním prostředí. 

 

Vzdělávací cíle 

Poznávání pravidel společenského soužití, rozvoj schopností žít ve společenství ostatních 

(spolupracovat, spolupodílet se), náležet ke společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním 

dětem), vnímat a přijímat základní hodnoty, vytvoření podvědomí o mezilidských morálních 

hodnotách, seznamování se světem lidí a prostředí, v němž žije. 

 

Vzdělávací nabídka 

Setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování, aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte 

v prostředí MŠ, vytváření smysluplných pravidel soužití ve třídě, různorodé společenské hry – 

skupinové aktivity (námětové hry, dramatizace, konstruktivní a výtvarné činnosti), podílet se 

společně na průběhu i výsledcích, přípravě a realizaci společenských akcí. 
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Očekávané výstupy 

Pochopit, že každý má ve společenství své místo, vyjednávat s dětmi i s dospělými, chovat se 

zdvořile, přistupovat k druhým lidem i k dětem s úctou k jejich osobě, dodržovat pravidla 

k jejich osobě, dodržovat pravidla her a činností, zacházet šetrně s hračkami, apod., vyjadřovat 

hudebně pohybových činností, zachycovat skutečnosti ze svého okolí. 

 

 

DÍTĚ A SVĚT 

Cílem vzdělávací oblasti je založit u dítěte elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, 

o vlivu člověka na své okolí i (životní prostředí) a vytvořit elementární základy pro otevřený  

a odpovědný postoj dítěte k životnímu prostředí (vše se realizuje na základě individuálních 

schopností a možností dětí). 

 

Vzdělávací cíle  

Seznamování s místem a prostředím, v němž dítě žije, vytvoření povědomí o vlastní 

sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou a lidmi, rozvíjet úctu k životu, rozvoj 

schopností přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám, poznávání jiných 

kultur, chránit a zlepšovat prostředí (neničit ho). 

 

Vzdělávací nabídka 

Aktivity zaměřené k získání praktické orientace v obci (vycházky do okolí, návštěva důležitých 

budov pro dítě), sledovat události v obci a účast na akcích, které jsou pro dítě důležité, práce s 

literárními texty, s obrazovým materiálem, využití encyklopedií, kladení otázek a hledání 

odpovědí, řešení problému, vyprávění, poslech, hry na téma dopravy, cvičení bezpečného 

chování v dopravních situacích.  

 

Očekávané výstupy 

Bezpečně se orientovat ve známém prostředí (doma, v budově MŠ, v blízkém okolí), zvládat 

běžné činnosti a požadavky kladené na dítě, řešit jednoduché situace, chovat se přiměřeně  

a bezpečně, pomáhat pečovat o okolní životní prostředí, chránit přírodu a živé tvory v okolí. 
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Hlavní prostředky komplexní péče nabízené v mateřské škole speciální 

 

Aplikovaná behaviorální analýza 

Aplikovaná behaviorální analýza využívá vědecky ověřené postupy zaměřené na učení a chování,  

které jsou vhodné nejen pro práci s dětmi s poruchou autistického spektra. Tyto postupy lze využít 

například pro rozvoj komunikace, učení se novým dovednostem, podpoře sociální interakce  

či sebeobsluhy nebo eliminaci nežádoucího chování.  

Behaviorální analýza je vědecky ověřený přístup k porozumění chování, a jak je toto chování ovlivněno 

okolím. V této souvislosti, „chování“ se vztahuje na činnosti a dovednosti.  

Behaviorální analýza se zaměřuje na postupy, které vysvětlují jak se učit. Pozitivní posílení je jedním  

z těchto principů. Pokud po určitém typu chování následuje nějaký druh odměny, chování se bude 

pravděpodobně opakovat. Během několika desetiletí výzkumu, se obor behaviorální analýzy stále 

rozšiřoval o mnoho postupů ke zlepšení chování a k omezení typu chování, které může škodit  

nebo narušovat proces učení. 

Aplikovaná behaviorální analýza (ABA) je využití těchto technik a postupů k dosažení významné  

a pozitivní změny v chování. 

Pomocí metodologie ABA se eliminuje nežádoucí chování, děti se učí novým dovednostem, posiluje  

se adaptace, sebeobsluha, zlepšuje komunikace, učení a sociální interakce. Metodika ABA je velmi 

propracovaná, vždy je plán intervence s dítětem nastaven přísně individuálně, je „ušit na míru“ 

konkrétního dítěte. 

 

Bazální stimulace  

Jedná se o komunikační, interakční a vývoj podporující stimulační koncept, který se orientuje 

na všechny oblasti lidských potřeb. Koncept vychází z poznatků pedagogiky, fyziologie, 

anatomie, neurologie, vývojové psychologie a ošetřovatelství. 

Základním principem konceptu je zprostředkovat člověku vjemy ze svého těla a stimulací 

vnímání organismu mu umožnit lépe vnímat okolní svět a následně s ním navázat komunikaci. 

Základními prvky konceptu jsou pohyb, komunikace a vnímání a jejich úzké propojení.  

Na klienta je pohlíženo jako na partnera a jsou respektovány jeho zachovalé schopnosti  

v oblasti vnímání, lokomoce a komunikace. 

Bazální stimulace se velmi osvědčuje v péči u dětí předčasně narozených, v péči o děti  

i dospělé s vrozeným intelektovým a somatickým postižením, u lidí s různými akutními  

a chronickými onemocněními, po úrazech mozku a také klientů s demencí. 
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V roce 2008 jsme, jako 1. poskytovatel sociálních služeb v jižních Čechách, získali certifikát 

pracoviště Bazální stimulace. V rámci tohoto konceptu jsme zavedli ucelený systém využití 

jednotlivých stimulací – vestibulární, vibrační, somatické, orofaciální, dále polohování  

a masáže stimulující dýchání. Tento koncept úspěšně zařadila do vzdělávání také MŠ speciální. 

 

Hiporehabilitace 

Terapie s využitím koně přispívá k všestrannému rozvoji dětí, posiluje správné držení těla, 

prohlubuje správné dýchání, rozvíjí jemnou a hrubou motoriku a v neposlední řadě je 

využívána k individuální logopedické péči. Díky kontaktu dítěte s koněm dochází u dětí  

ke zklidnění a uvolnění napětí, překonání strachu ze zvířete. Při této činnosti jsou děti spjaty se 

živou přírodou. Pro děti s tělesným postižením je jízda na koni součástí rehabilitační péče. 

Realizováno ve spolupráci s občanským sdružením Koníček.  

 

Canisterapie  

Neboli terapie s asistencí psa. U dětí s kombinovaným postižením se využívá především forma 

polohování, při které dochází ke zklidnění dechu a svalového napětí, k rozvoji zrakového, 

čichového i hmatového vnímání. Děti s tělesným postižením jsou stimulovány formou her 

k pohybu – aport, podlézání psa atd., což podporuje rozvoj hrubé i jemné motorika. 

Realizováno ve spolupráci s občanským sdružením Hafík. 

Hudba s prvky muzikoterapie  

Výuka probíhá ve skupině za použití široké škály hudebních nástrojů (kytara, piano, Orfův 

hudební instrumentář). Nesporným přínosem muzikoterapie je nejen pěstování vztahu k hudbě, 

ale samotný efekt hudby a rytmu na děti. Hudba dětem s postižením zprostředkovává nové 

informace, které ovlivňují jejich fyzický stav (svalové napětí), emoční ladění a v neposlední 

řadě je také další formou komunikace. V rámci terapie se děti učí rozlišovat rozdíly v tempu, 

dynamice, výšce i délce tónu, učí se písničky či jednoduché popěvky. 

 

Rehabilitace  

Rehabilitace klientů probíhá většinou individuálně či v malých skupinách. Každý klient má 

stanovený plán pro rehabilitaci, ve kterém jsou stanoveny krátkodobé a dlouhodobé cíle.  

V průměru věnujeme každému klientovi 3 individuální cvičení týdně. Pro děti s tělesným 

postižením jsou fyzioterapeutkou prováděny různé formy léčebné rehabilitace, a to včetně 

Vojtovy reflexní terapie. Rehabilitaci zajišťuje sociální služba centra Bazalka, o.p.s. 
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6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH 

 

Vzdělávací plán vychází ze složení třídy, potřeb a možností dětí. Všemi bloky se prolíná 

výchova ke zdraví dítěte, rozvoj komunikace, rozumových schopností, pohybových dovedností, 

hrubé a jemné motoriky.  

Vzdělávací obsah je členěn do čtyř integrovaných bloků, které tematicky vycházejí 

z přirozeného koloběhu přírody. V každém bloku jsou zařazeny tematické celky, které nejsou 

časově ohraničeny a vzájemně se prolínají. Délku celků určuje zájem dětí a jejich naplnění. 

Každý z bloků sleduje kontinuální a specifické cíle. Cíle jsou široké, aby poskytly více podnětů 

k činnostem.  

 

PODZIM 

 

Noví kamarádi 

- seznámení se s prostředím třídy a adaptace na ně, na nové děti a pracovníky, poznávání 

denního režimu třídy, navazování nových vztahů, navazování komunikace bez zábran a 

beze strachu 

Svět za okny  

- seznámení se s hračkami, pracovními pomůckami, rozlišování plánované činnosti a 

volné hry, poznávání her v přírodě, seznámení se se základy správné životosprávy, 

poznávání ovoce a zeleniny (chuť, čich, vzhled) 

Příroda jde spát 

- seznámení se s přírodními materiály, poznávání změn v přírodě, rozlišování živé a 

neživé přírody, poznávání barev, učení se relaxačním technikám 

 

Hlavní cíle 

- vést děti ke spolupráci s ostatními  

- učit děti navazovat kontakt dle jejich možností  

- vést děti k samostatnému rozhodování  

- učit děti pracovat s přírodním materiálem  

- rozvoj pohybových schopností u dětí, vytvoření návyku potřeby pravidelného pohybu, 

uvědomování si vlastního těla 
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- posilovat u dětí smyslové vnímání na základě vlastní zkušenosti, rozvoj hrubé a jemné 

motoriky. 

- učit děti samostatné hře a hře v kolektivu 

- seznamovat děti se správnou životosprávou 

- učit děti základům hygienickým návykům 

- seznamování se s relaxací a jejím významem 

 

Očekávané výstupy 

- umět se správně orientovat v prostoru třídy, volný pohyb mezi překážkami 

- částečná samostatnost v sebeobsluze a hygieně 

- rozlišování předmětů, se kterými přijde dítě do styku prostřednictvím smyslového 

vnímání 

- znát své jména a jména svých spolužáků, umět pojmenovat členy své rodiny 

- umět správně reagovat na pokyny 

- krátce udržet pozornost, přizpůsobovat se změnám 

 

 

 

ZIMA 

 

Vánoce, Vánoce přicházejí 

- seznámení se se zimou, s našimi tradicemi a zvyklostmi, poznávání svátku Sv. Mikuláše 

a svátků Vánoc, rozvoj hudebních dovedností, výroba vánočních ozdob a dárků 

Radosti zimy 

- seznámení se zimními činnostmi a hrami na zahradě, učení správnému oblékání v zimě, 

rozpoznávání nebezpečí, ruční práce se zimními motivy  

Co se skrývá ve městě 

- seznámení s okolím MŠ, s městem a jeho kulturními možnostmi, seznámení se se 

společenskými pravidly, učení základů dopravní výchovy, rozvíjení pohybových 

dovedností. 
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Hlavní cíle 

- seznámit děti s tradicemi, přípravou slavností zimních svátků  

- učit děti správnému oblékání 

- vést děti k otužování 

- vytváření zdravých tělesných návyků 

- učit děti rozpoznávat nebezpečí zimy – na ledové ploše, při sáňkování, atd. 

- učit děti společenským pravidlům  

- rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností, vnímání, naslouchání, 

porozumění, výslovnosti, vyjadřování 

- učit se poznávat projevy neverbální komunikace 

- učit děti dopravní výchovu – přecházení přes silnici, pohyb na ulici 

- rozvíjet u dětí pohybové a hudební dovednosti  

 

Očekávané výstupy 

- snažit se zvládat pohyb po třídě i v terénu, lezení, chození po schodech 

- ovládat dech, pojmenovat to, čím je dítě obklopeno 

- řešit problémy, úkoly, postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí 

- navozovat kontakty, přirozeně komunikovat, dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla 

- mít povědomí o významu čistoty a zdraví, správně zacházet s běžnými předměty denní 

potřeby 

- rytmicky doprovázet jednoduché melodie, aktivně se zapojit do zpěvu, poznat známou 

píseň podle melodie, snažit se vyjádřit hudbu pohybem 

 

 

JARO 

 

Jaro přichází 

- poznávání změn v přírodě při příchodu jara, rozlišování ročních období a počasí v nich, 

rozlišováni pojmů studený – teplý, velký – malý, učení správného stolování, úklidu 

Máme rádi zvířata 

- poznávání zvířat a jejich základních charakteristik, prohlubování vztahu k přírodě a 

učení se správnému chování v přírodě, rozlišování předmětů pomocí smyslů, poznávání 

vztahů lidí kolem sebe 
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Rozkvetlá příroda 

- poznávání květin, učení se různým výtvarným technikám, učení rozpoznávat pocity a 

emocí, poznávání živé přírody při pobytu venku 

 

Hlavní cíle  

- seznámit děti se změnami v přírodě při příchodu jara 

- učit děti ročním obdobím a počasí 

- seznamovat děti se zvířaty – učit je pojmenovat, rozpoznat je podle zvuků, vzhledu 

- učit děti poznávat rostliny – rozdíly mezi stromy a květinami, poznávání jejich vůně a 

vzhledu 

- učit děti poznávat emoce a učit je, jak s nimi pracovat  

- učit děti poznávat vztahy lidí, které děti obklopují – rodina, učitelé, kamarádi 

- rozvíjet u dětí výtvarné a estetické dovednosti 

- seznámit děti s venkovními hrami 

 

Očekávané výstupy 

- zvládat podle svých možností základní pohybové dovednosti 

- rozlišovat známé zvuky a jejich počet podle sluchu, objevovat zvuky nové 

- rozlišování předmětů na základě pozorování a srovnávání, správně zacházet s hračkami 

- zvládat koordinaci ruky a oka při práci s nůžkami, papírem, barvami 

- mít povědomí o svém zdraví a chránit si ho 

- naučit se zpaměti jednoduchá říkadla, reprodukovat říkanky, básničky a pohádky 

- řešit problémy, úkoly, postupovat a učit se podle pokynů 

- respektovat a vnímat druhé, chovat se zdvořile 

- chránit přírodu, živé tvory a pečovat o ně 

 

LÉTO 

 

Hurá na prázdniny 

- učení správného oblékání a dodržování pitného režimu, rozvíjení hry na dětském hřišti, 

seznamování se s pravidly hry s dětmi, seznamování se s vodou a hrami ve vodě, 

význam rituálů (loučení, vítání, předávání dárků na památku) 
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Hlavní cíle 

- poznávat vodu, učit děti základním bezpečnostním pravidlům při pobytu ve vodě 

- učit děti si hrát a radovat se z kolektivu jiných dětí 

- připravovat děti na prázdniny 

- rozloučení se s dětmi 

- seznamovat s významem předávání dárků 

- učit děti správnému dodržování pitného režimu a správné životosprávy 

 

Očekávané výstupy 

- mít povědomí o významu čistoty a zdraví, zacházet s běžnými předměty denní potřeby 

- bránit se projevům násilí, ubližování, ponižování, chovat se obezřetně při setkání 

s neznámými dětmi i dospělými 

- rozhodovat o svých činnostech, odloučit se na určitou dobu od rodičů, být aktivní i bez 

jejich opory, vyjádřit souhlas i nesouhlas 

- chovat se přiměřeně a bezpečně doma, v MŠ, na hřišti, v obchodě, apod. 
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7. PŘEHLED O EVALUAČNÍ ČINNOSTI ŠKOLY 

 

 

 

Autoevaluace - vnitřní hodnocení školy – napomáhá ke zkvalitnění a zefektivnění vzdělávání  

a výchovy ve škole. Vnitřní hodnocení školy stanoví § 11 a § 12 zákona č 561/2004 Sb. 

(Školský zákon) a vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, 

výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. 

Autoevaluaci vidíme jako soustavnou činnost, kterou provádíme v každodenním kontaktu  

se žáky, rodiči, ale snažíme se využít též informací vyplývajících ze spolupráce se Sociálními 

službami centra Bazalka, o.p.s., a řady dalších subjektů, které vstupují do výchovně-

vzdělávacího procesu (SPC, studentské praxe, pracovníci canisterapie, hiporehabilitace, 

Střediska rané péče…). 

Systém evaluace mateřské školy je dán jejími specifiky. 

Evaluace se zaměřuje na pravidelnou analýzu vnějších a vnitřních determinantů, zhodnocení 

součastného stavu dle stanovených kritérií, které budou prováděny každoročně za účasti všech 

zaměstnanců školy. 

 

Použité metody: 

 analýza SWOT (1x ročně) 

 hospitace (průběžně) 

 průběžné rozhovory, pozorování 

 kontrola dokumentace (průběžně) 

 

Cílem evaluace je zhodnocení současného stavu dle stanovených kritérií v těchto oblastech: 

 oblasti řízení 

 personálních podmínek 

 materiálně-technických (věcných) podmínek 
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Kritéria hodnocení 

A. Oblast řízení 

 jasnost vymezení povinností, pravomocí a úkolů 

 existence funkčního informačního systému 

 klima školy – důvěra, tolerance, spolupráce 

 systém hodnocení, motivace 

 spolupráce s rodiči, se zřizovatelem, s odborníky 

 plánování činnosti a provozu školy 

 systém kontrolní činnosti 

 spolupráce týmu na tvorbě školního vzdělávacího programu (dále ŠVP) 

 

B. Personální podmínky 

 odborná kvalifikovanost pracovníků 

 systematické vzdělávání pedagogů 

 zajištěnost optimální pedagogické péče 

 zajištěnost odborné speciální péče dětem se speciálními vzdělávacími 

potřebami 

 

C. Materiálně-technické podmínky 

 dostatečnost a uspořádanost prostor vyhovující individuálním i skupinovým 

činnostem dětí 

 vybavenost (nábytkem, tělocvičné nářadí apod.), bezpečnost a vyhovující 

estetický vzhled 

 vybavenost hračkami, pomůckami, materiály a kompenzačními pomůckami, 

jejich dostatečnost, využitelnost, obnovitelnost 

 dostupnost hraček, pomůcek a materiálu pro děti 

 podíl dětí na výzdobě MŠ 

 vybavenost zahrady (prostory pro pohybové a další aktivity) 

 dodržování bezpečnosti a hygienických norem dle platných předpisů (vnitřní 

i venkovní prostory)  
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Hodnocení pracovníky 

Hodnocení pracovníky probíhá jednou ročně formou a hodnotících pohovorů. Hodnocení 

provozních pracovníků bude zpracováno v tomto školním roce. Pracovníci mají možnost 

vyjádřit se k obsahu a kritériím hodnocení, jsou s nimi předběžně seznamováni.  

 

Výroční zpráva 

Jednou ročně bude zpracována výroční zpráva, která bude předložena ke schválení pedagogické 

a školské radě. Součástí zprávy je též vlastní hodnocení školy. 

 

 


