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Zpráva	  o	  činnosti	  
školky	  spolupracující	  s	  Mensou	  ČR	  

ZŠ	  a	  MŠ	  Lesnice:	  důležité	  momenty	  v	  roce	  2015/2016,	  naše	  myšlenky,	  specifika	  

Uplynulý	  školní	  rok	  byl	  velmi	  náročný,	  co	  se	  týče	  materiálních	  podmínek.	  Mateřská	  
škola	  byla	  sice	  v	  průběhu	  měsíce	  října	  přestěhována	  do	  nových	  prostor,	  které	  ale	  nejsou	  
doposud	  vybaveny	  nábytkem	  a	  to,	  jak	  v	  prostorách	  třídy,	  tak	  v	  prostoru	  zázemí	  pro	  
učitelky.	  Adaptace	  dětí	  na	  nové	  prostředí	  probíhala	  bez	  veškeré	  předešlé	  komunikace,	  
příprav	  a	  možnosti	  provizorního	  vybavení.	  Doposud	  je	  třída	  zařízena	  „banánovými	  
krabicemi“	  v	  celém	  prostoru	  (říjen	  až	  červen	  2015/2016).	  Venkovní	  prostory	  v	  okolí	  
mateřské	  školy	  rovněž	  nesplňují	  standard	  dle	  potřeb	  dětí,	  a	  tak	  než	  nová	  mateřská	  škola	  
smysluplně	  „obroste“,	  děti	  chodí	  na	  vycházky	  k	  lesu	  a	  využívají	  malé	  atrium.	  	  	  

Tak	  tohle	  je	  jako	  příběh	  ze	  špatného	  filmu	  nebo	  nepovedené	  knihy,	  ale	  je	  pravdivý.	  A	  co	  
víc:	  přes	  všechny	  problémy,	  nesnáze,	  my	  v	  Lesnici	  již	  dnes	  víme,	  že	  dobrá	  pedagogika	  
nezávisí	  pouze	  na	  vybavenosti	  tříd	  nábytkem,	  ale	  na	  tom,	  jací	  jsou	  v	  ní	  lidé.	  
Profesionální,	  lidské	  a	  nepochybně	  příkladné	  a	  neustále	  velmi	  kreativní	  vedení	  v	  osobě	  
paní	  ředitelky	  Marie	  Beranové	  zajišťuje	  klidnou	  atmosféru	  na	  pracovišti.	  	  

V	  letošním	  roce	  z	  hlediska	  informovanosti	  došlo	  k	  velkému	  posunu,	  jelikož	  mateřská	  
škola	  se	  stala	  „přímou“	  součástí	  základní	  školy	  a	  dochází	  tak	  k	  častějšímu	  a	  
intenzivnějšímu	  propojení,	  což	  je	  velmi	  kvalitním	  posunem	  v	  oblasti	  společného	  
plánování.	  Na	  pracovišti	  MŠ	  (ve	  třídě)	  stále	  probíhá	  kolegiální	  podpora	  v	  oblasti	  
informovanosti	  v	  oboru	  předškolního	  vzdělávání.	  	  

Na	  poli	  spolupráce	  s	  ostatními	  školami	  se	  nám	  podařilo	  díky	  netradičním	  	  metodickým	  
postupům,	  viditelně	  odlišné	  práci	  na	  poli	  předškolní	  pedagogiky	  postavit	  se	  na	  startovní	  
čáru	  a	  být	  pro	  první	  pracoviště	  v	  regionu	  dobrým	  příkladem,	  přednášet	  v	  rámci	  aktivní	  
spolupráce	  se	  základní	  školou	  na	  setkání	  ředitelů	  škol	  o	  naší	  práci.	  Prezentace	  školy	  
na	  SCHOOL	  EVENT	  2016	  –	  jako	  zajímavá	  škola	  s	  dobrými	  projekty	  zaváděnými	  
do	  praxe	  a	  dobrý	  příklad	  pro	  kolegy	  z	  Olomouckého	  kraje	  jsme	  uvedly	  ZŠ	  a	  MŠ	  Lesnice	  
na	  zajímavé	  akci	  (H.	  Plachá,	  M.	  Beranová).	  

Tyto	  aktivity	  bychom	  rádi	  posunuli	  dál	  a	  také	  díky	  plánovanému	  originálnímu	  vybavení	  
mateřské	  školy,	  které	  je	  ve	  fázi	  realizace,	  a	  stali	  se	  aktivním	  členem	  týmu	  škol	  ve	  sdílení	  
zkušeností	  a	  předávání	  metodické	  podpory	  v	  regionu.	  	  

V	  rámci	  pedagogických	  	  i	  metodických	  kompetencí	  byl	  školní	  rok	  2015/2016,	  obdobím	  
velmi	  náročným,	  co	  se	  týče	  provozních	  podmínek,	  nicméně	  i	  přes	  všechna	  úskalí	  se	  nám	  
podařilo	  vytvořit	  řadu	  kvalitních	  edukativních	  projektů.	  (http://zslesnice.rajce.idnes.cz	  
a	  průběžně	  na	  stránkách	  deti.mensa.cz).	  

Nově	  vznikaly	  cílené	  vzdělávací	  aktivity	  působící	  paralelně	  na	  dva	  ročníky	  dětí	  
situované	  v	  mateřské	  škole,	  pod	  názvem	  „prvňáci	  zpět	  ve	  školce“.	  Propojení	  situačního	  a	  
prožitkového	  učení	  v	  rámci	  generačního	  zapojení	  rodičů	  se	  v	  některých	  aktivitách	  
podařilo	  zacílit	  až	  k	  našemu	  „vysněnému“	  KRUHU	  a	  spolupracovala	  rodina,	  škola	  a	  dítě	  



aktivně	  a	  zúčastněně.	  Veškeré	  realizované	  projektové	  učení,	  obohacení	  vzdělávací	  
nabídky	  třídy	  Sovičky,	  je	  dokumentováno	  a	  metodicky	  popisováno	  odborným	  
pedagogickým	  komentářem.	  Ke	  zhlédnutí	  na	  webových	  stránkách	  školy	  
ve	  fotogaleriích	  (http://zslesnice.rajce.idnes.cz	  a	  průběžně	  na	  stránkách	  mensa	  děti.cz).	  

Další	  navazující	  aktivitou	  související	  s	  pravidelným	  publikováním	  práce	  v	  oboru	  
předškolního	  vzdělávání	  je	  aktivní	  redaktor	  na	  webu	  mensa.deti.cz.	  Naše	  mateřská	  
škola	  si	  díky	  aktivitám	  s	  Mensou	  ČR	  drží	  status	  Školky	  spolupracující	  s	  Mensou.	  
Letošní	  účast	  na	  konferenci	  k	  nadání	  v	  Praze	  byla	  v	  mnohém	  směru	  obohacující,	  i	  
vyvolávající	  příjemný	  pocit,	  úsměv	  a	  zpevňující	  půdu	  pod	  pomyslnou	  pedagogickou	  
cestou.	  Ano,	  jdeme	  správným	  směrem,	  několikrát	  jsme	  si	  společně	  s	  paní	  ředitelkou	  
klidným	  hlasem	  řekly,	  když	  paní	  Šárka	  Portešová	  hovořila	  o	  plošném	  pojímání	  
vzdělávání	  dětí	  s	  potenciálem	  nadání	  	  na	  základě	  zkušeností	  z	  praxe.	  Víme,	  že	  
nevyjímaje	  „běžné“	  děti,	  je	  úžasné,	  že	  právě	  takovýto	  způsob	  se	  nám	  v	  Lesnici	  daří	  
aplikovat.	  Je	  velmi	  obtížné	  nadané	  děti	  integrovat	  do	  tříd	  a	  poté	  je	  socializovat	  v	  tak	  
malé	  komunitě	  jako	  je	  vesnická	  malotřídka.	  Vzdělávání	  napříč	  ročníky	  je	  tudíž	  již	  členem	  
mateřská	  škola.	  Děti	  obohacují	  a	  vzájemně	  učí	  děti.	  Klienti	  jednoho	  stupně	  jsou	  motivací	  
při	  probíhající	  komunikaci,	  vnímají	  pokrok	  jeden	  druhého	  jako	  způsob	  sebehodnocení	  a	  
nůžky	  diferenciace	  vzdělávací	  nabídky	  jsou	  tudíž	  mnohem	  otevřenější.	  	  	  

Naším	  novým	  specifikem	  je	  tzv.	  „RENTGEN“,	  kdy	  nacházíme	  způsob,	  jakým	  dítě	  co	  
nejlépe	  rozvíjet	  již	  od	  předškolního	  vzdělávání	  –	  diagnostikovat	  jeho	  nadání,	  druh	  
inteligence,	  způsob	  učení	  a	  v	  této	  lince	  jej	  podporujeme	  plynule	  na	  dalším	  stupni	  
vzdělávání.	  Jako	  podklad	  pro	  konzultace	  a	  pravidelné	  schůzky	  s	  rodiči	  vytváříme	  
každoročně	  originální	  portfolia	  a	  nebylo	  tomu	  jinak	  i	  letos.	  Děti	  si	  své	  záznamy	  o	  pobytu	  
v	  mateřské	  škole,	  o	  pokrocích	  ve	  vzdělávání	  a	  celistvá	  díla	  dotvářely	  jednotlivými	  
kolážemi,	  pomocí	  fotografií,	  záznamů,	  spolupracovaly	  vzájemně,	  popisovaly,	  
komentovaly	  a	  tento	  materiál	  se	  tudíž	  stal	  cenným	  diagnostickým	  a	  nosným	  kamenem	  
do	  další	  etapy	  vzdělávání.	  Jednotlivé	  individuality,	  věkové	  rozdíly	  v	  dovednostech	  dětí	  
heterogenním	  kolektivu,	  pro	  pedagogy	  i	  rodiče	  v	  rámci	  komunikace	  byli	  cenným	  
prostředkem	  k	  motivaci	  v	  další	  cestě	  k	  učení,	  růstu,	  upevnění	  dovedností,	  i	  zdrojem	  
inspirace.	  	  

Náš	  způsob	  učení	  se	  zakládá	  na	  krédu	  „CHYBA	  JAKO	  ZKUŠENOST“	  –	  dítě	  nedostává	  
hotové	  informace,	  nýbrž	  cestu	  k	  nim	  a	  chyba	  se	  stává	  běžnou	  a	  nezbytnou	  součástí	  
pokroku.	  Stane	  se,	  že	  prarodiče	  hledají	  obrázek	  svého	  vnoučka	  na	  nástěnce	  a	  jen	  velmi	  
obratnou	  komunikační	  dovedností	  se	  nám	  pedagogům	  daří	  je	  přesvědčit,	  že	  možná	  tam	  
ještě	  tento	  rok	  vůbec	  nebude.	  A	  ani	  to	  neznamená,	  že	  jejich	  kluk	  se	  nevyjádří	  prostorově,	  
na	  papír.	  Jen	  ho	  v	  jeho	  útlém	  věku	  nezaujala	  tužka,	  chtěl	  zkusit	  jiný	  projev	  nebo	  jen	  se	  
necítí	  ještě	  na	  výstavu	  se	  svým	  výkresem.	  Nepovedlo	  se?	  Všechno	  je	  možné.	  A	  až	  se	  
podaří,	  i	  ten	  jeho	  výtvor	  tam	  bude	  viset.	  Zatím	  je	  na	  místě	  jeho	  výkresu	  fotografie,	  jak	  
komunikuje	  s	  vrstevníky,	  přelézá	  hada,	  bere	  míčky	  jednou	  nohou	  nebo	  možná	  nejlépe	  
ze	  třídy	  skládá	  puzzle.	  Prostě	  zvládá	  spoustu	  dovedností,	  ale	  jinak	  prezentovatelných,	  
těch,	  které	  na	  nástěnku,	  dát	  špendlíkem	  v	  momentě,	  kdy	  jsou	  hotové,	  nešly.	  A	  
koordinaci,	  zrakovou	  percepci,	  prostorovou	  orientaci,	  komunikační	  dovednost	  
potřebuje	  přece	  také,	  možná	  by	  dědeček	  koukal,	  co	  ještě	  všechno	  dokáže!	  
„SAMOSTATNOST“	  –	  v	  rozhodování,	  v	  sebeobsluze,	  v	  hygieně,	  ve	  fantazii,	  v	  kreativním	  
myšlení,	  v	  pohybu,	  v	  hudbě,	  v	  hlasovém	  projevu,	  v	  komunikaci,	  v	  emotivních	  projevech	  a	  
při	  řešení	  problémových	  situací…..	  zkrátka	  samostatní,	  ale	  ne	  samotní.	  	  

„SVĚT	  KOLEM	  NÁS“	  –	  inspirujeme	  se	  zahraničními	  stážemi	  –	  v	  roce	  2015/2016	  jsme	  
absolvovali	  další	  velmi	  zajímavou	  etapu	  v	  rámci	  sbírání	  zkušeností	  na	  poli	  pedagogiky.	  
Cílovou	  lokalitou	  byla	  škola	  Kallahti	  v	  Helsinkách,	  která	  nabídla	  kompletní	  Job	  



Shadowing	  dvěma	  pedagogům	  školy	  (H.	  Plachá,	  M.	  Beranová).	  Zkušenosti	  získané	  
z	  finského	  školství	  plynule	  navazovaly	  na	  již	  aplikované	  poznatky	  ze	  zahraničních	  stáží.	  
Dalším	  ze	  zahraničních	  vstupů	  obohacujících	  vzdělávání	  pedagogů	  byl	  jazykový	  pobyt	  
v	  Londýně	  (H.	  Plachá,	  V.	  Císařová,	  A.	  Nováková),	  který	  plynule	  navázal	  spolu	  s	  dalšími	  
získanými	  kompetencemi	  v	  téma	  cestování	  po	  evropských	  a	  světových	  zemích	  rozvíjející	  
kompetence	  předškolních	  školních	  dětí.	  Toto	  reálně	  uchopené	  projektové	  téma	  hýbalo	  
celou	  školou	  natolik,	  že	  dokázalo	  vtáhnout	  řady	  rodičů	  do	  výuky,	  praktické	  i	  fantazijní	  
cesty	  se	  dařilo	  dovést	  od	  rozvoje	  znalostí	  abstraktních	  znaků	  státních	  vlajek	  až	  
k	  reálnému	  využití	  momentů	  z	  cest	  dětí	  např.	  projektem	  zasíláním	  pohlednic	  Pošta	  pro	  
Tebe.	  Jednotlivé	  země	  dýchaly	  tématy,	  písně,	  hymny,	  texty,	  cizí	  jazyky	  doprovázely	  děti	  
při	  tvorbě	  typických	  pokrmů,	  vyhledávání	  informací	  v	  knihách,	  stavbě	  domů,	  cest,	  
křižovatek.	  Vše	  zakončil	  let	  i	  s	  rodiči	  za	  tajemným	  ostrovem,	  kde	  dokázal	  každý	  
překonat	  sám	  sebe	  a	  vystoupil	  na	  veřejnosti.	  Jedním	  slovem	  –	  velkolepé!	  A	  takový	  je	  i	  
svět,	  kterým	  se	  necháváme	  inspirovat!!	  

Bc.	  Hana	  Plachá	  
pedagog	  pracující	  s	  předškolními	  dětmi	  	  „nejen	  s	  potenciálem	  MRN“	  

V	  Lesnici,	  dne	  23.	  srpna	  2016	  


