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Charakteristika organizace
Spolek je nástupnickou organizací nadace Místo pro děti, dále občanského sdružení. Ve škole
pracuje od roku 1998 . Místo pro děti – spolek sdružuje neomezený počet členů z řad pracovníků
mateřské školy, zákonných zástupců dětí, sponzorů a ostatní veřejnosti.
Členství je dobrovolné. Pomáhá při organizaci náročných akcí, hlavně se však podílí na
financování vybavení školy a mimoškolních akcí.
Uskutečnila se jedna členská schůze a jedna schůze rady spolku.
Cíl činnosti:
Bezprostředně a nesobecky vykonávat veřejně prospěšnou činnost, přispívat k dosahování
obecného blaha. Podporovat a rozvíjet funkce Mateřské školy, Ostrava - Poruba, Čs. exilu 670,
příspěvková organizace. Získávat finanční prostředky pro rozvíjení funkcí MŠ a pomáhat při
realizaci projektu Škola podporující zdraví.
Podporovat děti se speciálními vzdělávacími potřebami, jejich rodiny, rozšiřovat možnosti jejich
integrace. Podporovat děti nadané. Podporovat děti z rodin sociálně slabých a rozvíjet možnosti
trávení volného času (volnočasová, prázdninová činnost).
Podporovat vzdělávání dětí, dospělých, přednáškovou činnost
Přehled pracovníků spolku
Účetní a zároveň pokladní je jediným stálým zaměstnancem na 10 hodin měsíčně.
Všechny aktivity zajišťují speciální pedagogové a asistenti na DPP, či DPČ – jedná se o kluby
maminek, zájmové aktivity a dozory na pobytech.Další agendu – mzdovou a evidenci majetku
zajišťují dobrovolníci. Stejně tak jednorázové akce, výlety, oslavy.
Realizované projekty v roce 2016
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Rodina a dítě s handicapem
Kudy z nudy? Do přírody!
Terapeutické kluby
Terapeutické pobyty pro rodiny s dětmi
Rodina a dítě s handicapem
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V rámci projektu RODINA a DÍTĚ s handicapem zaměřeného na vzdělávání pečujících
osob se proběhlo 10 vzdělávacích akcí pro 131 osob ( rodiče, pedagogy).
Dále se uskutečnily dva terapeutické pobyty pro rodiny s dětmi s poruchou autistického
spektra. Každé třídenní setkání bylo ušito na míru zúčastněným dětem. Dopolední a odpolední
bloky každého dne byly věnovány rozvojovým aktivitám dětí pod vedením pedagogů dle aktuální
úrovně dětí, např. fyzioterapie, canisterapie, arteterapie, muzikoterapie a pohybové aktivity. Každá
rodina dostala ke svému dítěti jednu asistentku. Rodiče se zúčastňovali aktivit a odnášeli si
praktické podněty, jak se svým dítětem pracovat. Rodiče využili možnost konzultací s
psychologem, logopedem, speciálním pedagogem. Ve večerních hodinách se rodiče mohli
účastnit rodičovské skupiny, dvě z nich vedl psycholog Mgr. Přemysl Mikoláš.
Projekt terapeutické kluby finančně přispěl na společnou práci rodičů a dětí v klubech za
podpory speciálních pedagogů a asistentů. Projekt pomáhá identifikovat aktuální potřeby rozvoje
dětí s poruchou autistického spektra, tělesným a mentálním postižením, vadami řeči a ADHD s
problémovým chováním se zvláštnostmi v chování. Pak už dostává prostor speciální pedagog pro
individuální pohovor s rodičem, zatímco druhý rodič pracuje s dítětem. Pedagog pomáhá vytvořit
individuální vzdělávací plán pro jednotlivé oblasti (sebeobsluhu, sociální oblast, hru, jemnou a
hrubou motoriku) a radí, jak řešit problémové chování.
Klub probíhá jedno odpoledne týdně v naší mateřské škole ve 3 třídách mateřské školy, od 14:45
do 16:45hod. Klub navštěvovalo 50 rodičů s dětmi. Každé dítě má svou asistentku pedagoga. Ta
společně s rodiči, také někdy s prarodiči, učí dítě pracovat ve struktuře.
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. 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.
Projekt s Nadací ČEZ přecházel z roku 2015
Projekt Kudy z nudy? Do přírody! dotoval ÚMOB Poruba. Cílem projektu bylo uplatňovat principy
environmentální výchovy a vzdělávání. Projekt pracoval v těchto tématech Na farmě,
Tajemství stromů, Pěstování bylinek a zdravý životní styl a Otvírání studánek. Uskutečnili jsme
opakované výlety do údolí Polančice, děti si poběhaly po lese, zdolávaly přírodní překážky. Samy
fotografovaly a natáčely.
Prezentovali jsme výsledky naší práce v pořadu na webu, v TV POLAR, mistoprodeti.cz, na
facebooku mateřské školy
Údaje o spolupracujících subjektech
Nejužší spolupráce probíhá s Mateřskou školou, Ostrava-Poruba, ČS. exilu 670, příspěvková
organizace, využíváme její prostory, odborné pracovníky, naopak pomáhá škole při organizaci
náročných akcí.
Spolupracovali jsme s ALFI,z.s.
Spolupracujeme s psychologem SPC pro děti s poruchou autistického spektra Mgr. Přemyslem
Mikolášem v organizaci rodinných podpůrných skupin.
Podíleli jsme se na kampani ke Dni autismu.
Údaje o aktivitách
V tomto školním roce byly ve spolku provozovány následující denně 3 zájmové aktivity,
kterých se zúčastnilo 120 dětí: arterapie a keramika, metody dobrého startu, hudební a zumba,
kudy z nudy, kluby nadaných dětí.
Tradici mají naše aktivity pro rodiče s dětmi.
Terapeutické kluby pro rodiče a děti s autismem se scházely každý týden.
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Přínosné byly terapeutické pobyty, kterých se zúčastnilo 17 dětí s handicapem včetně rodin.
Zájem byl také o přednášky pro veřejnost a pedagogy. Rodinné podpůrné skupiny se scházely
společně s psychologem Mgr. Mikolášem.
Úspěšně pokračuje spolupráce s PARK INN hotelem. Zaměstnanci v rámci svého projektu
Odpovědný podnik pomohli v prostorách svého hotelu uspořádat zábavné odpoledne pro děti a
rodiče s názvem Čertovské rejdění.
Během celého školního roku jsme uskutečnili mnoho akcí pro rodiče a veřejnost :
Mikulášské dopoledne , vánoční zpívání koled s bývalými zaměstnanci, dopoledne
u vánočního stromku, koledování Tří králů, maškarní rej, vítání jara „ Vynášení Mařeny“, netradiční
oslavy a besídky, dílny pro rodiče a děti ( v rámci dotačního programu), Dětský den
s rozloučením se školáky .
Kluby nadaných dětí porubských mateřských škol se scházejí čtvrtý rok, vždy jednou
měsíčně ve čtvrtek odpoledne
V Ostravě-Porubě, 4. 1. 2017

PaedDr. Dana Schönová
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