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Výroční zpráva o činnosti MÍSTA PRO DĚTI-spolek  

v roce 2021 
 

Základní údaje o organizaci 

Název :     Místo pro děti-spolek                                 právní forma:  spolek 
registrováno MF ČR:     VS/1-1/36639/98-R  dne 1.7.1998,    KOS      ve spolkovém rejstříku dne 18.3.2014 
v oddílu L,vložce 4048-  RD7/KOS,Fj10961/2014  
IČO:                               68308655 
Statutární orgán            jednatelka:  PaedDr. Dana Schönová 
sídlo:       Ostrava-Poruba, Čs. exilu 670/18 
e-mail:      mistoprodeti@seznam.cz 
www.stránky        www.mistoprodeti.cz 
datová schránka:           7w3c6nj 
 
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. 
 

http://www.stránky/
http://www.mistoprodeti.cz/
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Projekty a dotace v roce 2021 
 

SMO - MOB PORUBA 
PROJEKT Podpora environmentálního a polytechnického 
rozvoje v MŠ                    100 000     

SMO - MOB PORUBA 
Komplexní péče o vzdělávání dětí se speciálními 
vzdělávacími potřebami v prostorách MŠ                    50 000     

SMO 
Rodina a dítě s handicapem – 
komplexní péče o rodinu a dítě s handicapem                      160 000     

 
Rodina a dítě s handicapem – komplexní péče o rodinu a dítě s handicapem     
 
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 po celý školní rok.  
V roce 2021 s ohledem na epidemiologickou situaci se kluby zaměřovaly především na individuální 
konzultace, půjčování pomůcek a odborné literatury. Proběhly skupinové intervence – společně 
rodičovské skupiny zaměřené na výpomoc asistentů při nácviku spolupráce dětí a rodičů 
 
PROJEKT Podpora environmentálního a polytechnického rozvoje v MŠ– 
je dotován Městským obvodem Poruba.  

CÍLEM PROJEKTU JE: Poskytnutí příležitostí k odhalování nových souvislostí a probuzení budoucího zájmu 
dětí o environmentální a polytechnické obory. Rozvoj tvořivosti, tvořivého myšlení, schopnosti postupovat 
dle instrukcí a plánů, ale zároveň nalézat vlastní, nová řešení. Rozvíjet prostorovou orientaci, jemnou 
a hrubou motoriku, koordinaci ruky a oka. Vést děti ke spolupráci a komunikaci. Učit děti popsat své 
představy, znázornit je kresbou, plánem, realizovat je a nakonec je zhodnotit. Pomocí jednoduchých 
činností seznamovat děti s okolním světem, ve kterém žijí. Učit je, jak můžou techniku využít ve svůj 
prospěch. Rozvoj environmentální senzitivity, tj. citlivosti k přírodě  a životnímu prostředí vůbec, je 
základním cílem environmentální výchovy a vzdělávání v předškolním vzdělávání. Předpokladem 
harmonického rozvíjení environmentální senzitivity je především dostatek kvalitního kontaktu s přírodním 
prostředím. Cílem je zvyšovat spoluzodpovědnost dětí za současný i příští stav přírody a životního 
prostředí. Rozvíjet jejich tvořivost, citlivost a vstřícnost k řešení problémů péče o přírodu. Utvářet 
ekologicky příznivé hodnotové orientace, na nekonzumní způsob života. 
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V rámci projektu děti zažily mazlení s koníkem ve firmě For Help, navštívily opakovaně les v Klimkovicích, 
krmily kačenky ve Velké Polomi. 
Celoročně pečují o truhlíky ve školce, pokoušely se pěstovat květiny, zeleninu, byliny. Děti v oranžové řídě 
si vyrobily návrh hmyzího domečku a plánují, že si troufnou na domeček skutečný. 

Komplexní péče o vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v prostorách MŠ 

Projekt v rámci rané péče působí na děti s nejrůznějšími speciálními vzdělávacími potřebami ( autismem, 
poruchami chování, vadami řeči) a na jejich rodiny. Pokud je dítě včas diagnostikované, cíleně se s ním 
pracuje od raného dětství, projeví se to zcela určitě i v jeho schopnosti začlenění do vzdělávacího systému. 
Děti se speciálními vzdělávacími potřebami jsou znevýhodněny z hlediska omezení příležitosti zúčastnit se 
vzdělávání na stejné úrovni jako ostatní. Postižení vlastního dítěte pociťují rodiče jako silné trauma, 
ochranitelský postoj rodiny k takovému dítěti podporuje infantilitu a omezuje samostatnost dítěte. Ve 
složité situaci hledají rodiče způsob, jak nově zorganizovat rodinný život a účinně dítěti pomáhat. 
Z bezprostřední práce víme, že rodiče vítají odbornou pomoc ve formě konzultací, vedení a poradenství, jak 
řešit konfliktní situace a praktické návody, jak postupovat. Snažíme se podporovat i děti nadané, které 
mohou selhávat ve velkém kolektivu, kde není dostatečná podpora pro jeho rozvoj. Spolupracujeme 
s Mensou ČR, diagnostikujeme nadání. 

Spolupracujeme se školami a zařízeními pečujícími o děti v rámci Ostravy a okolí. Nabízíme sdílení dobré 
praxe, konzultace problémových situací, krizových scénářů.  

 
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, 
dále s PhDr. Petrem Niliusem, PhD.  na aktivitách pořádaných v rámci metodické podpory školských 

poradenských pracovišť a mateřských škol.  
Měli jsme velké plány, které částečně 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 
Samostatná příloha 
 
 
V Ostravě-Porubě,      10. 1. 2022    PaedDr. Dana Schönová 
 
      
 


