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KONCEPCE PROVOZOVÁNÍ SPECIÁLNÍ MŠ

1. OBSAH VZDĚLÁVACÍ, ZÁJMOVÉ A OSTATNÍ ČINNOSTI SPEC. lVIŠ

Je určena dětem se specifickými potřebami různého stupně psychosomatického vývoje,
rozmanitého typu zdravotního postižení či oslabení. Významnou část tvoří děti s očními
vadami doplněné vadami tělesnými, smyslovými (sluchovými), mentálními, logopedickými a
jejich kombinacemi, ADHD, všemi typy autismu. Tomu odpovídá materiální a personální
vybavení Spec. MŠ a spolupráce s odbornými a pedagogickými pracovišti (PPP, SPC),
případně dalšími odborníky - příslušnými odbornými lékaři, lékaři specialisty, speciálními
pedagogy, psychology ... V souladu s aktuální legislativou je kostrou vzdělávací a zájmové
činnosti školní vzdělávací program doplněný speciálně pedagogickými a rehabilitačními
činnostmi, stanovenými výše uvedenými odbornými pracovišti a spolupracujícími odborníky
(oční lékař, SPC ... )

Zásadním cílem výchovně vzdělávací činnosti
ve Speciální MŠ je péče o komplexní a maximální rozvoj dítěte rovnoměrně ve všech
důležitých oblastech a jeho přiměřená příprava ke vstupu do základní školy se zřetelem
k úrovni a typu obecných i specifických, individuálních potřeb všech dětí. Vedle hudební,
pohybové, řečové, výtvarné a dalších výchov, výuce k samobslužnosti, socializace a týmové
práce (řízenou činností i hrou) tvoří významnou a základní část činnosti speciálně
pedagogického vzdělávám a částečně zdravotně rehabilitační výkony u všech typů
zdravotního postižení.

Nejčastěji zařazované spec. techniky a cvičem:

- individuální průprava deficitní funkce nebo její kompenzace
- logopedická prevence a průprava
- intenzivní průprava jemné motoriky, grafomotoriky a manipulačních činností
- muzikoterapie
- samostatná intenzivní předškolní průprava nej starších dětí (integrace s dětmi

z běžných MŠ)
- plavecký výcvik během celého roku

Náplň činnosti obsahuje v odpovídající míře i činnosti, které jsou předmětem zážitkové a
poznávací pedagogiky.

2. ZPŮSOB A PODl\1ÍNKY ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ SPEC. rv[Š

Školní stravování bude jako dosud zajištěno z nejbližší školní jídelny a vývařovny zřizené
Magistrátem města Přerova na základě každoroční smlouvy. Školní jídelna a vývařovna zajistí
přípravu školní stravy. Spec. MŠ zajistí jako dosud její dopravu a výdej. Škola zároveň zajistí
přepravu termonádob. Školní výdejna ve Spec. MŠ je a bude vybavena veškerým potřebným
nádobím pro školní stravování, které trvale zajišťuje a obnovuje.
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mezd a odvodu zaměstnanců přibližně 1.100000 Kč. Jedná se o úhrady tepla, e1. energie,
teplé a studené vody, hygienické a čistící prostředky, opravy a údržba objektů, obnova
vnitřního vybavení (nábytek, nádobí, podlahové krytiny) a nákup kompenzačních a
vzdělávacích pomůcek, výtvarného materiálu, služeb, revize a odstraňování jejich
závad ... Provozní náklady jsou vyšší ve Spec. MŠ U Bečvy 2 s ohledem na vytápěnou plochu
(větší než v ostatních MŠ), samostatné ložnice, samostatná jídelna, samostatná tělocvična,
dílčí úhrada provozních nákladů rehabilitace vodoléčby, náklady spojené s provozem a
revizemi výtahů s ohledem na tělesně postižené atd.
Dále uvádíme, že i ve Spec. MŠ se výše mzdy zaměstnanců musí řídit příslušným vládním
nařízením o tarifních mzdách pro pedagogické pracovníky. Zároveň výše poplatku školného
by měly být, takjako dosud dostupná všem sociálním skupinám rodičů a umožňovat škole ve
zdůvodněných sociálních případech slevy, neboť se jedná o jedinou speciální MŠ v Přerově.
Na základě těchto výše uvedených údajů tvoří předpokládané zdroje financování:

• největším zdrojem je zřizovatel, který hradí největší náklady (mzdy, odvody,
rehabilitační a kompenzační pomůcky a nákup odborných, zdravotnických a speciálně
pedagogických služeb a to z normativu na žáka)

• příspěvek na provozní náklady spojené s provozem budovy od majitele budovy (město
Přerov) ve výši 350.000 po dobu šesti let (výše byla stanovena s ohledem na současný
příspěvek a zvýšené ceny energií a služeb od roku 2007-2012)

• příspěvek na provozní náklady od MŠ a ZŠ dle užívané plochy
• příspěvek od podnájemníků na provozní náklady školních budov (tento příspěvek

vykazuje určitou míru nestability)
• školné hrazené rodiči, ze kterého se nakupují hračky, výtvarný materiál, hygienické

potřeby, školní aktivity a provozní náklady školy.
Při dodržení tohoto vzorce financování lze dodržet pravidlo výše uvedené tedy cenová
dostupnost a případná inflace a zvyšování cen energií, které jsou jisté, vyrovná zřizovatel
úspornými opatřeními doplněnými zvýšením školného, které by se mělo pohybovat meziročně
od 30 - 50 Kč měsíčně. V současné době činí výše školného 300 Kč! měs.
Zdroje financování školního stravování by mělo pokračovat v zavedeném modelu, kdy rodiče
hradí aktuální cenu potravin (stejně jako rodiče dětí v ostatních školách) provozní náklady na
výrobu stravy hradí zřizovatel školní vývařovny, náklady na přepravu a výdej platí Spec. MŠ.

Jak vyplývá z níže uvedeného návrhu, podílí se na hrazení provozních nákladů i
navazující speciální třída ZŠ a 1 a půl oddělení pro děti bez speciálních vzdělávacích potřeb
skupinově integrovaných.
Město Přerov v přepočtu na 1 dítě v l\1Š v průměru 6500Kč~ do tohoto průměru jsou
zahrnuty i nízké provozní náklady mateřských škol vytápěných plynem. Objekt MŠ U
Bečvy2, je napojen na zdroj Teplo Přerov a.s, a má největší vytápěnou plochu ze všech
l\1Š (ve srovnatelné škole na počet dětí asi o 100%) navrženým příspěvkem přispívá
město 5000Kč na dítě ročně. Tento příspěvek téměř cel)' končí v Teplo Přerov a.s, -
městské akciové společnosti.
Bez daného příspěvku by nutně překročilo školně 1100Kč měsíčně, což by znamenalo
nedostupnost především pro část děti se SVP.
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5. PŘEDPOKLÁDANÁ VÝŠE ÚPLATY

./

Ve školním roce 2013-2014 děti se SVP 350 Kč
děti bez SVP 500 Kč

zároveň budou dodrženy slevy pro sociálně slabé rodiče i osvobození od plateb u před školáků
bez odkladu, jako i u ostatních MŠ.

6. PŘEDPOKLÁDANÁ VÝŠE ÚPLATY ZA STRA VOV ÁNÍ

Řídí se školní jídelnou a vývařovnou a vyhláškou školního stravování.
V současné době činí cena celodenní stravy dětí MŠ 30Kč/den, u 7letých dětí MŠ 34Kč/den.

7. NÁVRH PODMÍNEK UŽÍVÁNÍ MOVITÝCH A NEMOVITÝCH VĚCÍ

Speciální MŠ nehodlá rozšiřovat stávající model při přenechávání nemovitých a movitých
věcí ve vlastnictví města Přerova. Počítá tedy s podnájmem 3 suterénních učeben hudební
škole Yamaha, s podnájmem bazénu provozovateli Plaveckému klubu Chobotnička (plavání
kojenců ... ), 2 technické kanceláře a ordinace logopeda v přístavbě, společně užívaná
rehabilitační místnost a společně užívaná ordinace pleoptické sestry a to vše v režimu ročních
podnájmů, dávaných vždy na vědomí Magistrátu města Přerova, tak jako dosud. Zároveň také
navrhujeme krátkodobé (hodinové částečné užívání) tělocvičny a herny pro malé
tělovýchovné a pohybové aktivity i pro výuku dětí MŠ anglického jazyka.
V případě odchodu některého z podnájemníků, hodlá škola využít uvolněný prostor pro
aktivity spojené s provozem školy.

8. DALŠí NÁVRHY PODlVIThTEK

Neuvádíme, podstatné pro pokračování provozování Speciální MŠ jsou podmínky výše
uvedené a ověřené. Jedná se o dodržení příspěvku ze strany města ve výši 350.000KČ ročně.

9. REFERENCE

Speciální MŠ UBečvy 2 provozuje naše škola již 18 let. Za celou dobu vždy plnila včas
nájemní podmínky a úroveň její práce byla kontrolována všemi kontrolami ČŠI, MÚ, KÚ,
FÚ, OSSZ, ostatními pojišťovnami, orgány hygienické služby atd.
Zaměstnanci školy jsou pro své pracovní zařazení plně kvalifikováni Pro účely plnění funkce
speciální MŠ, spolupracujeme s řadou příbuzných školských i zdravotnických instituci. Úzká
vzájemná spolupráce pokračuje se SPC logopedickým v Olomouci a odloučeným pracovištem
v Prerově, SPC pro zrak. postižené v Litovli, SPC pro kombinované vady v Mohelnici, SPC
pro autisty v Olomouci, SPC pro mentální postižení v Prostějově, PPP v Přerově V rámci
realizace pedagogických stáží a ped.praxe studentů každoročně spolupracujeme se SPgŠ
v Prerově, PF a TF UP v Olomouci. Ostravě i Praze. Uzka spolupráce se odviii rovněž se.
vš-mi samostatnvmi subiekrv našeho společného školského svstému. s M~ A& T i se
Soukromou ZS l\:láchova ul. ~;Prerově i jejich spec tnoou. Se zdravotnick:\7lTJi odbonukv -
]\1'_!Dl' Bláhovou - ortoptickou specialistkou él jf:ji OdÓOiTI!)li zdravotní ortootickou sestrou
Hiavackovou. Z·e!,:1112a lekarka j,~dispozici odborné pr(lI.~·.cl\;j~·:!ekrie iso» urcváde-.: 1~!-~\;;Cjt!2-!':'
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vizity a je realizována v zastoupení ortoptické sestry každodenní terapeutická ortoptická
rehabilitace všech zrakově postižených dětí, které tak jsou pod stálým odborným dohledem.
Spolupracujeme průběžně dle potřeby s klinickými logopedy a pravidelně i s psycholožkou
Mgr. H. Prášilovou Ph.D.

K dobrým referencím patří i osmnáctiletá praxe zabezpečit cenovou dostupnost všem
.sociálním vrstvám rodičů i jednotlivým postiženým dětem. Významným kladem je i
návaznost dalšího vzdělání v navazující základní škole, která nese významné integrační prvky
individuální i skupinové integrace pro děti a žáky se SVP.

V Přerově 29.11.2012
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Příloha ke koncepci provozování speciální MŠ

Nejčastější typy zdravotního postižení, kterým se poskytuje vzdělání v této spec. MŠ

- děti s narušeným rozumovým vývojem a celkovou retardací více oblastí (doprovázené často
výrazným syndromem ADHD)
- děti s autistickým spektrem
- děti s narušeným komunikačním vývojem a vadami řeči
- děti tělesně postižené, imobilní
- děti se smyslovým postižením ( nevidomé, neslyšící - různého typu a stupně)
- děti s kombinací několika souběžných postižení
- děti s očními vadami (všechny typy)
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