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      Mateřská škola Laudova, se speciálními třídami, Laudova 3/1030, Praha 6 – Řepy

Projekt na podporu zdraví dětí v naší mateřské škole

Cíl projektu: podporovat zdraví dětí, předcházet onemocněním, vytvářet příznivé prostředí 
pro děti se zdravotním postižením, zdravotním oslabením a sociokulturním znevýhodněním

Zdroje projektu: idea školy podporující zdraví

Zásady projektu: 

1. Podpora zdraví 
2. Uspokojování potřeb dítěte
3. Hlavní činnost – hra, prožitkové učení
4. Výchova a vzdělávání s respektem k věku, k individuálním a speciálním potřebám dětí
5. Zdravá výživa
6. Sociální klima
7. Spolupráce s rodinou
8. Prostředí 

Ad 1.) Podpora zdraví 

Preventivní program pro zdravotně oslabené děti

Preventivní opatření z hlediska přístupu k dětem:

- Respektování vyjádření a doporučení lékaře
- Úzká spolupráce s rodiči
- Informovanost učitelek o alergiích
- Poučení učitelek o první pomoci dítěti při alergické reakci
- Zdravotní sestra
- Zdravotní preventista na MŠ

Preventivní opatření z hlediska prostředí

- Pravidelné větrání
- Odstranění závěsů a omezení záclon ve třídách, třídy vybaveny žaluziemi
- Minimum koberců, které budou udržovány  kvalitními  vysavači pro alergiky 

zn.Dyson
s používáním přípravku Acaroson, který dokonale rozpouští biologické alergeny

- Podlahy vyžadují pečlivý úklid
- Bezprašnost prostředí - pečlivé stírání prachu 
- Desinfekce prostředí germicidními lampami, ionizátory 
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- Teploměry a vlhkoměry na všech třídách
- Pokojové rostliny ve třídách, které nevyžadují časté zalévání (kvůli riziku tlení listů-

plísně)
- Zvlhčovače vzduchu v topném období
- Na každé škole 1 třída vybavena antialergenními soupravami /polštářek a přikrývka/
- Pravidelné a důkladné větrání peřinek po spaní
- Ukládání peřinek do zvláštních větratelných polic
- Omezení plyšových hraček
- V případě výskytu jakéhokoliv infekčního onemocnění jsou ihned prováděna 

hygienická opatření v celém prostoru MŠ, v období smogu se ihned zvyšuje přísun 
vitamínů a provádí aromaterapie.  

- Pravidelné omývání hraček
- Dostatečný počet lékárniček s vybavením dle předpisů 

Preventivní opatření z hlediska aktivit s dětmi

- Pravidelná cvičení
- Relaxace
- Rehabilitační cvičení se zdravotní sestrou
- Inhalace
- Aromaterapie
- Otužování vzduchem – pravidelný a dostatečně dlouhý pobyt venku
- Saunování
- Jóga pro děti
- Školy v přírodě
- Zdravé pískání – výuka hry na flétnu
- Předplavecký výcvik – během jarních měsíců
- Snoezelen - relaxační pokoj

Speciální programy pro děti se zdravotním postižením

Prevence specifických poruch učení

Prevence poruch chování           

Metoda Dobrého startu             

Reedukace grafomotoriky           

Logopedická prevence

Logopedická reedukace            

Strukturovaná výuka dětí s autismem      

Alternativní a augmentativní komunikace                                          
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Videotrénink pozitivních interakcí

Speciální program pro děti s ADHD,ADD, LMD

Canisterapie

Hipoterapie

Individuální vzdělávací plány pro každé dítě se speciálními vzdělávacími potřebami

Všechny přístupy a speciální metody jsou aplikovány a využívány dle individuálních potřeb 

dětí, každé dítě s postižením má vypracován IVP ve spolupráci s poradenským pracovištěm, 

za podpory všech členů pedagogického týmu a se souhlasem rodičů a ředitele školy. Podle 

potřeby bude využívána možnost požadavku zavedení funkce asistenta pedagoga či osobního 

asistenta pro dítě se závažnějším postižením.

Program protidrogové prevence

Vycházka za pokladem do lesoparku s plnění úkolů s protidrogovou tématikou přiměřeně 
k věku dětí „Putování za Krtečkem“

Program dopravní prevence

Naučné programy pořádané Městskou policií Praha -„Brumla v MHD“, „Brumla ve městě“

Ad 2.) Uspokojování potřeb dítěte

Naše práce s dětmi vychází z Maslowovy hierarchie lidských potřeb, kterou bez výhrad 
dodržujeme.
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1. fyziologické potřeby 

2. potřeba bezpečí, jistoty 

3. potřeba lásky, sounáležitosti 

4. potřeba uznání, úcty 

5. potřeba seberealizace 

6. potřeby estetické 

Ad 3.)Hra a prožitkové učení

Pro dítě předškolního věku je nejpřirozenější činností hra. Hra pomáhá dítěti se 
osamostatnit, vede jej k zapojení do kolektivu, formuje jeho postoje a posiluje důstojnost. Hra 
prolíná celým dnem dítěte. Hra je nejenom zábava, ale hrou se děti učí, relaxují, ověřují si 
znalosti, získávají vědomosti, komunikují, řeší nejrůznější úkoly, problémy, dostávají se do 
kontaktu s dalšími dětmi, dospělým apod. V MŠ využíváme hry individuální i skupinové. Hra 
může mít svůj námět, který si děti volí a prostřednictvím něhož se dostávají do dalších světů 
dospělých, pohádek a získávají tak další zkušenosti. Symbolická hra pomáhá dítěti chovat se 
dle svých představ, odstraňuje komunikační bariéry. Hry manipulativní, pohybové aktivují 
dítě k pohybu a rozvíjí jejich koordinaci a zkušenost tělesnou. Dále využíváme hry 
konstruktivní, didaktické či hry s pravidly. Zvláštním druhem činnosti je dětská kresba, v níž 
dítě vyjadřuje myšlenky, city a přání. Nejvíce si dítě zapamatuje a osvojí prožitkem. Při 
prožitkovém učení vedeme dítě velmi nenásilnou formou k aktivitě duševní, zapojení všech 
smyslů, uvolnění a aktivizaci celé své osobnosti. Velkým přínosem se stává metoda tvořivé 
dramatiky. Hry hudebně pohybové rozvíjejí cit, smysl pro rytmus, hudbu a jsou u dětí velmi 
oblíbené.

Ad 4.) Výchova a vzdělávání s respektem k věku, k individuálním a speciálním 
potřebám dětí

Formy vzdělávání a styl práce využívaný ve třídě naší mateřské školy

 Edukace je uskutečňována ve všech činnostech a situacích dne. 

 Všechny činnosti jsou vyvážené v poměru spontánních a řízených aktivit.

 V třídě je preferována individuální práce s dítětem

 Formou záměrného i spontánního učení jsou naplňovány konkrétní vzdělávací cíle, při 

čemž toto učení je zakládáno na aktivní účasti dítěte.

 Preferováno je prožitkové učení se zapojením všech smyslů.

 S dětmi které mají problémy, probíhá vzdělávání dle IVP a to speciálními pedagogy.

 Poskytovány jsou speciálně pedagogické činnosti, reedukace
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 Práce s dětmi probíhá individuálně, dle potřeb i frontálně. Komunitní kruh je využíván 

ke sdělování dojmů, pocitů, přání pro celou skupinku dětí, k rozboru konfliktů či 

problémového chování .

 Při všech činnostech jsou respektovány  individuální zvláštnosti, potřeby, momentální 

indispozice, psychický stav dítěte.

 K dětem je přistupováno s empatií, citlivě, bez nadřazenosti a se snahou vžít se do 

pocitů dítěte.

 Důležitá je důslednost a jednotnost ve výchovném působení MŠ a rodiny

 Práce s heterogenní skupinou s respektem vývojových zvláštností dětí

Ad 5.)Zdravá výživa

Životospráva dětí je dána režimem dne každé třídy dle věku a potřeb dětí, doba mezi 

jídly nepřesahuje 3 hodiny. MŠ disponuje centrální kuchyní, která vaří pro obě MŠ Laudova . 

MŠ Fialka a MŠ Opuková mají svoje kuchyně.

Stravování se řídí zásadami zdravé a vyvážené výživy se sníženým obsahem cukru a 

živočišných tuků, ale se zvýšeným množstvím ovoce a zeleniny. V případě smogu ještě 

zvýšení o vitamínové nápoje nebo ovoce. Pitný režim je denně zajišťován od 7 - 17 hodin ve 

všech třídách. Ve třídách jsou dětem k dispozici konve s čajem, džusem, vodou. V některých 

třídách zkoušíme dát dětem volně k dispozici i konve s mlékem. Vzhledem tomu, že děti 

s autismem mají velké problémy s přijímáním potravy a jejich nároky jsou specifické, rodiče 

těchto dětí mají možnost přinést do MŠ balené trvanlivé potraviny s vyznačenou dobou 

použitelnosti pro případ, že jejich dítě zrovna konkrétní nabízené jídlo nejí. Vše je zajištěno 

v souladu s hygienickými předpisy. V případě alergií na určité potraviny jsou kuchařky i 

učitelky poučeny v tomto směru a dítě dostane jiný vhodný druh potraviny /ovoce/. Na 

některých třídách zkoušíme samoobsluhu při svačinách, kdy dítě má možnost si namazat 

pečivo a zvolit si oblohu, samozřejmě za dohledu a podpory učitelky. Je na učitelce, jak toto 

zvládne a podchytí správně organizaci. Při kladném osvědčení bude možné tuto variantu

svačin zavést na všech třídách
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Ad 6.)Sociální klima

Příprava dětí pro život by měla být již započata v nejútlejším věku, do kterého spadá 

právě předškolní věk a pobyt v MŠ. Zkušenost dítěte ze života v sociální skupině dává dítěti  

předpoklad být úspěšný v dalším životě a komunikaci s okolím. Prioritou v této oblasti je 

právě tato zkušenost, kdy se dítě učí přizpůsobovat, komunikovat, spolupracovat, nachází své 

já, autonomii ve skupině, sebeuvědomění, sebepojetí a sebevědomí. To vše bychom měli ve 

školce dětem poskytnou, samozřejmě s respektem na jejich individuální potřeby. Pro tuto 

oblast edukace je velmi důležitý kontakt dětí s dětmi s postižením v rámci integrace směřující 

k inkluzi. V rámci multikulturní výchovy poskytovat kontakt a spolupráci s národnostním 

menšinami s odlišnými kulturními zvyklostmi. Tímto vedeme děti k chápání a respektování 

jiných kultur, vytváříme postoje vůči imigrantům a příslušníkům jiných národů a ras.

/ skupinová či individuální integrace japonských dětí, které si naši MŠ oblíbily a dlouhodobě 

s japonskou komunitou spolupracujeme./

Velmi důležitá je pro děti celková atmosféra třídy - příjemné, radostné prostředí, klid, 

pohoda. V tomto směru je velmi důležitým aspektem vztah obou učitelek ve třídě, 

spolupráce a vztahy s rodiči a v neposlední řadě přístup provozních zaměstnanců 

k dětem.

To vše nám zajišťuje tolik potřebné pohodové klima tříd potažmo celé MŠ.

Ad 7.)Spolupráce s rodinou

Nedílnou součástí práce je každodenní spolupráce s rodiči dětí. Rodič hraje 

nezastupitelnou roli v životě dítěte a působení mateřské školy se stává vhodným a potřebným 

doplňkem výchovy v rodině. Zvláště pak je důležitá speciální péče mateřské školy pro děti 

s postižením, nerovnoměrným vývojem či jakýmkoliv znevýhodněním. Pokud mají děti 

udělat nějaký pokrok a jejich psychomotorický vývoj se do určité míry vyrovnal, je nezbytná 

úzká spolupráce s rodinou ve všech oblastech. Spolupráci s rodiči máme propracovanou ve 

všech třídách dle potřeb konkrétní skupiny.

Spolupráce s rodiči v jednotném působení na dítě je naší prioritou. Mateřská 

škola má možnosti dítěti pomoci, ale pokud funguje dobrá komunikace mezi rodiči a 

školou, je to zárukou úspěchu v edukačním procesu. Pokud se rodiče a učitelé stanou 

rovnocennými partnery při výchově dětí, vždy se tato spolupráce zúročí ve formě 

spokojených a přirozeně se rozvíjejících dětí.
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Obecně:

1. odborné konzultace s učitelkami, speciálním pedagogem, psycholožkou

2. účast rodičů na akcích školy

3. rodiče mají kdykoliv možnost vstupovat do třídy 

4. akce na jednotlivých třídách ve spolupráci s rodiči – aranžování, výzdoba, rozloučení 

s předškoláky apod.

5. ukázky práce s dětmi u předškoláků

6. domácí úkoly pro předškoláky

7. nabídka literatury a časopisů

8. denní kontakt

9. informační nástěnky pro rodiče v šatnách tříd

10. podpora pedagogické práce ze strany rodičů – sponzorství

11. besídky a oslavy

12. zahradní slavnost

13. nabídka videotréninku interakcí

14. dny otevřených dveří

Ad 8.)Prostředí 

Děti mají po celý den k využití všechny prostory třídy pro hry a pohybové vyžití. 

Mohou si vzít kdykoliv tělovýchovné nářadí i náčiní. Denně probíhá ranní cvičení s různým 

zaměřením. Odpolední odpočinek začíná poslechem pohádky na lehátku, děti si berou na 

lehátko svoje hračky a po cca 45 minutách odpočinku si ty, které neusnou, odcházejí hrát do 

třídy, herny nebo pracují samostatně, či se věnují zájmovým aktivitám v kroužcích.

Při všech aktivitách jsou respektovány individuální potřeby dětí - potřeba odpočinku, 

pití, spánku, pohybu aj.  Děti mají během dne dostatek volnosti a zároveň jsou vedeny k 

respektování základních pravidel ve skupině.

Dvě třídy v přízemí jsou bezbariérové, u každé třídy je terasa, kterou v létě používáme 

pro ranní hry dětí. 

Zahrady škol jsou dostatečně velké a mají členitý terén, který lze využívat celoročně -

od sprchování v mlhovišti a her s vodou ve vodních korytech, až po zimní bobování. Zahrady 
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jsou nově vybaveny dřevěnými průlezkami a nářadím pro sportovní aktivity.

Pobyt dětí je přizpůsobován ročnímu období - letní a zimní režim, se snahou o maximální 

využití pobytu venku cca 2 hodiny, v létě celé dopoledne a odpoledne ihned po svačině.

Vizí je vytvoření jednoho pavilonu pro speciální péči pro lepší dostupnost speciálních 

pedagogů, speciálních pomůcek a speciálně vytvořeného prostředí.

Pro kvalitní a odborný pedagogický tým bude přínosem vytvoření studovny v prostorách 

pracoviště MŠ Laudova 1030 pro všechna pracoviště s přístupem k odborné literatuře, 

s možností výpůjčky, popř.studiem přímo na místě.

Další vizí je vytvoření relaxační místnosti –jak pro děti s postižením a tak pro děti běžné 

populace. /plánovaný rozpočet cca 150-200 tisíc/ a saunou  na 1-2 pracovištích – /s rozpočtem 

cca 60-80 tisíc./

Vypracovala Mgr. Alena Lucová
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  Mateřská škola Laudova, se speciálními třídami, Laudova 3/1030, Praha 6 – Řepy

Plán na pořízení vybavení MŠ v rámci „Projektu na podporu zdraví“

Dovybavení žaluziemi MŠ Opuková 3 okna…………………...10.000,-Kč

4 vysavače pro alergiky 
zn.Dyson…………………………………………………………40.000,-Kč

Zakoupení vlhkoměrů  ………..…………………………………..4.000,-Kč

Antialergenní soupravy polštář, přikrývka -á 1300Kč………… 100.000,-Kč

Dokoupení aromalamp…………………………………………….2.000,-Kč

Pořízení zvlhčovačů vzduchu  zn.Bionaire……………………….44.000,-Kč

Vizí je zakoupení saunové kabiny na ……….………………...   60.000,-Kč

Zřízení snoezelenu………………………………………………150.000,-Kč

Vypracovala: Mgr.Alena Lucová
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