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Zpráva	  o	  činnosti	  
školky	  spolupracující	  s	  Mensou	  ČR	  

Kdo	  jsme	  

Jsme	  soukromá	  mateřská	  školka	  v	  centru	  Ostravy.	  Přijímáme	  děti	  ve	  věku	  od	  
šesti	  měsíců	  do	  7	  let.	  Za	  základní	  nosný	  prvek	  předškolního	  vzdělávání	  
považujeme	  vztah,	  nikoli	  výkon.	  Učitelka	  a	  dítě	  jsou	  partnery.	  Naši	  učitelé	  se	  
podílejí	  na	  formování	  vztahu	  dítěte	  k	  okolnímu	  světu.	  Snažíme	  se	  rozvíjet	  dítě	  po	  
stránce	  fyzické,	  psychické,	  sociální	  a	  rozvíjet	  je	  tak,	  aby	  na	  prahu	  školní	  docházky	  
bylo	  jedinečnou	  a	  samostatnou	  osobností.	  Ve	  vzdělávání	  dětí	  upřednostňujeme	  
prožitkové	  poznání.	  Hlavním	  cílem	  výchovy	  je	  celkový	  rozvoj	  osobnosti	  dítěte.	  
Velký	  důraz	  klademe	  na	  respektování	  individuálních	  schopností	  a	  možností	  dětí.	  
Za	  tímto	  účelem	  velmi	  úzce	  spolupracujeme	  s	  rodiči.	  Chceme	  docílit	  vybudování	  
základů	  zdravého	  sebevědomí,	  sebedůvěry,	  ale	  také	  počátků	  sebekritiky.	  

Ve	  smíšené	  věkové	  skupině	  máme	  mnoho	  možností	  vést	  děti	  k	  toleranci,	  
kompromisům	  a	  asertivnímu	  chování	  při	  řešení	  problémů.	  

Odborné	  i	  praktické	  znalosti	  a	  dovednosti	  všech	  našich	  zaměstnanců	  jsou	  na	  
vysoké	  úrovni.	  V	  rámci	  rozvoje	  celoživotního	  vzdělávání	  naši	  pedagogové	  
absolvují	  odborné	  semináře	  a	  školení	  vedoucí	  k	  neustálému	  profesionálnímu	  
rozvoji	  a	  ke	  zkvalitňování	  poskytované	  péče	  a	  vzdělávání	  dětí.	  	  

Při	  tvoření	  ŠVP	  (školní	  vzdělávací	  plán)	  vycházíme	  z	  českého	  prostředí	  a	  
závazného	  RVP	  (rámcový	  vzdělávací	  program).	  Rozšiřujeme	  jej	  o	  pravidelné	  
hodiny	  s	  rodilým	  mluvčím.	  Dalších	  aktivit	  je	  mnoho,	  projekty	  jsou	  tvořeny	  dětem	  
přímo	  na	  tělo,	  dle	  složení	  věku	  a	  pohlaví	  dětí.	  

Cílem	  a	  obsahem	  naší	  práce	  s	  dětmi	  je,	  aby	  děti	  opouštěly	  naši	  školu	  jako	  
osobnosti	  jedinečné,	  sebevědomé,	  sebejisté,	  s	  vlastním	  rozumem,	  schopné	  
vnímat	  svět	  kolem	  sebe,	  uvažovat,	  přemýšlet,	  jednat,	  tvořit.	  Osobnosti	  schopné	  
přijímat	  i	  dávat,	  čelit	  problémům,	  které	  život	  přináší.	  Spolupracujeme	  s	  SPC	  
(speciální	  pedagogické	  centrum),	  řešíme	  individuální	  vzdělávací	  a	  výchovný	  
přístup	  k	  dětem	  s	  ADHD,	  či	  jinými	  poruchami	  učení	  a	  chování.	  

V	  rámci	  DVP	  (další	  vzdělávání	  pedagogů)	  naší	  školy	  probíhá	  zaškolení	  v	  systému	  
učení	  NTC	  (Nikola	  Tesla	  Centre).	  Jde	  o	  projekt,	  který	  je	  propagován	  v	  českých	  
mateřských	  školách	  prostřednictvím	  Mensy	  ČR	  pod	  názvem	  Mensa	  pro	  školky.	  



První	  zkušenosti	  s	  metodou	  NTC	  

Uplynulý	  rok	  2014/2015	  byl	  prvním	  rokem,	  kdy	  jsme	  začali	  pracovat	  podle	  
metody	  NTC.	  Máme	  třídu	  rozdělenou	  na	  jednotlivé	  pracovní	  skupinky	  dle	  věku	  a	  
zvolené	  aktivity.	  Trénujeme	  pohybové	  aktivity	  a	  akomodaci	  oční	  čočky	  (rotace	  
kolem	  vlastní	  osy,	  rovnovážná	  a	  balanční	  cvičení,	  míčové	  hry-‐hod	  na	  cíl,	  
přehazování	  překážky,	  vedeme	  tenisový	  kroužek,	  atletický	  kroužek,	  ke	  dni	  dětí	  
nám	  přibyla	  trampolína).	  Ve	  školce	  jsou	  dětem	  nabízeny	  vzdělávací	  pomůcky	  a	  
materiály	  	  Orchard	  toys,	  Zábavné	  Učení.cz,	  Educo,	  a	  další	  kvalitní	  materiály	  
podporující	  rozvoj	  stávajících	  a	  získávání	  nových	  kompetencí.	  U	  našich	  dětí	  se	  
těší	  velké	  oblibě	  hry	  (	  What´s	  next,	  Zvířátka	  kolem	  nás,	  Bus	  stop,	  Shopping	  list	  
apod.)	  	  Mezi	  další	  zajímavé	  projekty	  patří	  Chemické	  pokusy	  hrou,	  které	  
provádíme	  1x	  měsíčně,	  	  během	  celého,	  školního	  roku.	  Do	  pravidelné	  denní	  
činnosti	  jsme	  zařadili	  poznávání	  značek	  aut,	  které	  v	  počátečním	  období	  bylo	  
nejpopulárnější	  aktivitou,	  zvládli	  jsme	  tento	  blok	  zhruba	  během	  jednoho	  měsíce	  
a	  přidali	  poznávání	  vlajek	  států,	  kde	  jsme	  pro	  větší	  atraktivitu	  přidávali	  ke	  
každému	  státu	  další	  informace	  (	  Francie	  –	  citroen	  –	  Eiffelovka,	  atd.),	  mnohdy	  
jsme	  doplňovali	  i	  obrázky,	  videa	  či	  pohádky	  (Rusko	  –	  Máša	  a	  medvědi,	  Mrazík).	  
Jako	  poslední	  jsme	  se	  rozhodli	  zařadit	  dopravní	  značky,	  bylo	  už	  tepleji	  a	  delší	  
vycházky	  nám	  pomáhaly	  všímat	  si	  dopravního	  značení	  v	  terénu.	  Všechny	  3	  
okruhy	  děti	  natolik	  zaujaly,	  že	  jsem	  se	  rozhodla	  podobnou	  formou	  představovat	  i	  
jiné	  okruhy	  (práce	  s	  mapou,	  názvy	  měst,	  poznávání	  mořských	  živočichů	  apod.)	  
Veškeré	  tyto	  nové	  informace	  spojujeme	  s	  místy,	  státy	  a	  rozšiřujeme	  si	  obzory	  
zábavnou	  formou.	  Procvičování	  paměti	  pomocí	  asociace	  se	  velmi	  osvědčilo.	  

      

 

  



	  

V	  průběhu	  příštího	  školního	  roku	  chceme	  absolvovat	  kurz	  NTC	  Learning	  	  III.	  
pro	  učitele	  MŠ.	  	  

Absolvovaná	  školení	  
	  
Název	  kurzu	   Datum	   Jména	  proškolených	  učitelek	  
Mensa	  NTC	  pro	  školky	  I.	   5.	  8.	  2014	   Michaela	  Možiešíková	  
Mensa	  NTC	  pro	  školky	  II.	   26.	  8.	  2014	   Michaela	  Možiešíková	  
Mensa	  NTC	  pro	  školky	  III.	   	   	  

	  

Michaela	  Možiešíková	  
učitelka	  

V	  Ostravě,	  dne	  27.	  července	  2015	  


