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Mateřská škola, Hodonín, Sídlištní 2 

příspěvková organizace 

zastoupená Zdislavou Paulíkovou 

Sídlištní 2, 695 04 Hodonín 

 
Vážená paní, vážený pane, 

rádi bychom Vám a rodičům z Vaší obce připomněli naši Mateřskou školu a požádali 

o vyvěšení letáčku, případně dalších informací o našich službách na Váš facebook, 

webové stránky či obecní vývěsku. Prosíme také o předání do Vašich mateřských 

škol.  

 

Jistě i ve své obci máte děti, které potřebují speciální přístup, aby dohnaly své 

vrstevníky. Možná, že spádová mateřská škola není schopná zajistit odpovídající péči 

o děti s náročným hendikepem či onemocněním. V rámci rozšíření nabídky rodičům 

z Vaší obce prosíme, abyste předali informaci o naší škole těm, kterým může pomoci. 

I když bohužel nemůžeme přijmout všechny zájemce o speciální vzdělávání, rádi 

bychom touto cestou informovali rodiče potřebných dětí o naší službě. Přikládáme 

letáček a prosíme o jeho vyvěšení. 

 

Mateřská škola, Hodonín, Sídlištní 2, je jedinou mateřskou školou v regionu, která se 

věnuje péči o děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naším zřizovatelem je 

Jihomoravský kraj. Škola je určena zejména dětem, jejichž oslabení má zásadní vliv 

na vzdělávání, nebo se u nich objevuje v kombinaci s dalším hendikepem.  

 

Do pěti tříd přijímáme děti se zrakovými vadami, logopedickými potížemi, 

sluchovým postižením, pohybovým hendikepem, děti s ADHD a dalšími vývojovými 

poruchami a děti s PAS. Zařazujeme také děti s kombinovaným postižením a 

mentální retardací. 

 

Při vzdělávání respektujeme specifika jednotlivých dětí a přísně individualizujeme 

přístup k nim. Díky menšímu kolektivu (12 – 14 dětí, resp. 6 – 7 dětí s těžkým postižením) 

se ve velké míře daří jednotlivá oslabení zmírnit či odstranit a připravit děti na nástup 

do školy odpovídajícího typu.  

 

Pedagogům z Vaší školy nabízíme také možnost konzultací a stáží v naší škole, 

zejména v problematice autismu, závažných logopedických vad a zrakového 

postižení. 

 

 

Velice děkujeme za Vaši vstřícnost 

Z. Paulíková, ředitelka 
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Co nabízíme? 

• speciálně-pedagogická péče o děti se strabismem, amblyopií a dalšími 

zrakovými vadami vč. totální slepoty 

o provádíme individuální ortoptická a pleoptická cvičení s využitím 

přístrojových metod i bez nich, zařazujeme denně aktivní 

pleoptická cvičení, předbraillskou přípravu, podporu smyslového 

vnímání apod., dbáme na správný osvit, nošení okluzoru i čistotu 

brýlí 

• speciálně-pedagogická péče o děti s narušenou komunikační 

schopností, nefyziologickou nemluvností, vývojovou dysfázií, elektivním 

mutismem, poruchami plynulosti řeči, mnohočetnými dysláliemi apod. 

o provádíme intenzivní individuální cvičení k rozvoji všech 

jazykových rovin, denně zařazujeme oromotorická a dechová 

cvičení, k rozvoji jazykových rovin využíváme multisenzoriální 

přístup 

•  speciálně-pedagogická péče o děti s PAS 

o ve třídách pro děti s PAS je zařazeno 6-7 dětí, pečujeme o děti 

s různou závažností, různými projevy a různou mírou kognitivních 

dovedností, ve vzdělávání využíváme vysokou míru strukturalizace 

a vizualizace, prvky ABA terapie a multisenzoriální přístup   

• speciálně pedagogická péče o děti s ostatními hendikepy 

o do školy jsou zařazovány také děti s dalšími a přidruženými 

hendikepy a vývojovými poruchami, zejména děti se sluchovým 

postižením, pohybovým hendikepem, poruchami chování a 

pozornosti. 
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Jaký je postup před zápisem do školy zřízené podle §16/9? 

 
Postup je takový, že rodiče se zprávami od odborných lékařů musí kontaktovat 

školské poradenské zařízení (speciálně-pedagogické centrum podle typu převažující 

vady nebo pedagogicko-psychologickou poradnu). Toto zařízení po speciálně-

pedagogickém, příp. psychologickém vyšetření zhodnotí dovednosti dítěte a ve 

spolupráci s rodiči doporučí vhodný způsob vzdělávání (běžnou školu nebo speciální 

tzv. paragrafovou školu). Pokud doporučí „speciální“ školu, pak rodiče s dítětem pak 

absolvují zápis, při kterém předloží základní Doporučení pro vzdělávání dítěte v 

„paragrafové“ škole.  

Pokud je dítě přijato, vypracuje školské poradenské zařízení detailní Doporučení pro 

konkrétní školu. Součástí Doporučení je rozpis podpůrných opatření, které mají dítěti 

pomoct vyrovnat rozdíly ve vzdělávacích potřebách. Jedná se např. o speciální a 

kompenzační pomůcky, specifické vzdělávací metody či úprava obsahu vzdělávání. 

Asistenta pedagoga je možné v rámci podpůrných opatření doporučit pouze do 

běžných škol a za velmi specifických podmínek daných vyhláškou.  

Není-li dítě přijato, může být přijato s podpůrnými opatřeními také v běžné škole. I 

tato škola pak dostane detailní Doporučení, které obsahuje také podpůrná opatření, 

obvykle ale jiného typu. Je možné se hlásit do více mateřských škol různého 

typu, protože kapacity jednotlivých škol se různí.  
 

 

Stručně: 

1) kontaktovat SPC nebo PPP a absolvovat vyšetření, pokud to bude pro 

dítě vhodné, vystaví Doporučení pro vzdělávání v „paragrafové“ škole 

2) stáhnout si formuláře k zápisu na stránkách školy 

3) navštívit praktického lékaře a nechat si vyplnit část přihlášky (lékař 

musí zaškrtnout, že dítě vyžaduje speciální péči)  

4) dostavit se k zápisu do MŠ 11. – 12. 5.2021 

5) po přijetí do MŠ kontaktovat SPC nebo PPP, aby vypracovali 

Doporučení 

 

 


