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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. Další agendu – mzdovou a evidenci majetku zajišťují dobrovolníci. Stejně tak jednorázové
akce, výlety, oslavy.

Projekty a dotace v roce 2020
SMO - MOB PORUBA

Malí přírodovědci z Exilu

50 000

SMO - MOB PORUBA

Terapeutické kluby rodičů dětí se spec. vzdělávacími potřebami
Rodina a dítě s handicapem –
komplexní péče o rodinu a dítě s handicapem

35 000

SMO
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160 000

Projekt Rodina a dítě s handicapem a projekt Terapeutické kluby rodičů dětí se
speciálními vzdělávacími potřebami
Terapeutické kluby jsou součástí projektu Komplexní péče o rodinu dotovaného Statutárním městem
Ostrava a Městským obvodem Poruba. KLUBY K L O K Á N E K se scházejí vždy jedenkrát týdně od 15:30
hodin v mateřské škole. 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. 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. Klub spolupracuje s SPC pro děti
s poruchou autistického spektra, dojíždí k nám speciální pedagog Mgr. Smoleňová.
Terapeutické kluby pro rodiny s dětmi s nerovnoměrným vývojem, poruchou autistického spektra
probíhaly v období leden – březen, září-listopad.
V roce 2020 s ohledem na epidemiologickou situaci se kluby zaměřovaly především na individuální
konzultace, půjčování pomůcek a odborné literatury. Proběhly 2 skupinové intervence – společně
rodičovské skupiny zaměřené na výpomoc asistentů při nácviku spolupráce dětí a rodičů
Projekt se podílel na realizaci lyžařského výcviku, kterého se zúčastnily i děti s poruchou autistického
spektra a projekt jim zajistit 12 asistentů.
Osvětová činnost pro veřejnost: Vzdělávací aktivity probíhaly většinou on line, 6 podpůrných skupin
se realizovalo prezenčně. Dále 6 vzdělávacích aktivit, většinou on-line pro cílovou skupinu 21 osob.

Projekt Pomocí experimentů pozorujeme les, vzduch, vodu a půdu –
je dotován Městským obvodem Poruba.
Navazuje na enviromentální projekty minulých let a pomáhá realizovat dlouhodobé cíle: praktickými
formami výuky vést děti k poznávání rozmanitosti přírody a životního prostředí, propojovat informace
s osobní zkušeností. Zapojovat děti do řešení problémů souvisejících s životním prostředím a trvale
udržitelným rozvojem města – čištění okolí školy, pozorování. Vede děti k praktickým činnostem
souvisejících s údržbou okolí školy. Navazujeme spolupráci s ekologickými institucemi.
V oblasti postojů vedeme děti k odmítání lhostejných nebo negativních projevů k životnímu prostředí.
Různými formami výuky si připomínáme významné světové dny týkající se životního prostředí.
V rámci projektu poznáváme blízké okolí školky, ale také jezdíme do Krásného Pole, Klimkovic, Velké
Polomi. Výlet v zimě jsme podnikli na Bílou. Poznáváme přírodu, živou i neživou.
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 vytvořily minizahrádku s truhlíky s bylinkami, květinami a zeleninou.
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Sázíme, sejeme, pěstujeme, pozorujeme a pak sklízíme. Někdy se jenom radujeme, jak nám to krásně
kvete, roste.
Po celý rok děti zkoumaly a bádaly, učily se ptát a hledat odpovědi.
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 NAUTIS, z. ú. Praha, dále s Mensou ČR.
Spolupracovali jsme s psychologem Mgr. Přemyslem Mikolášem v organizaci rodinných podpůrných skupin.
Podíleli jsme se na kampani ke Dni autismu.
Měli jsme velké plány, které velmi omezil nouzový stav. Přesto jsme spokojeni, v době, kdy většina
organizací byla doma a pracovala z domova, my jsme nabízeli dětem aktivity.
Údaje o aktivitách
S ohledem na epidemiologickou situaci neziskovka realizovala zájmové aktivity v rámci třídních
skupin tak, aby se děti nemísily. Denně probíhaly 4 zájmové aktivity ve 4 skupinách – střídaly se: Malí
kuchtíci, Malý badatel, Arteterapie, Keramika a Klub deskových her.
Kluby nadaných dětí porubských mateřských škol se scházely vždy jednou měsíčně ve čtvrtek
odpoledne.
Zpráva o hospodaření
Zatím nelze doložit, účetní závěrka probíhá.

V Ostravě-Porubě,

13. 1. 2021

PaedDr. Dana Schönová

PaedDr. Dana
Schönová
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