Začleňování a podpora žáků s OMJ
Prezentace ze 4denní stáže pedagogických pracovníků v Nizozemsku
4.4. – 8.4. 2022

Základní informace
 Místo: Nizozemsko, město Zwolle
 Datum: 4.4.2022 – 8.4.2022
 Název MŠ: Kindcentrum Aquamarijn, Turfmarkt 5, 8021 AAZwolle
 Ředitelka a průvodkyně MŠ: Nadja Pruim
 Stážistky: Mgr. Jitka Müllerová, Bc. Barbora Wanecká
 Pracovní pozice: učitelka MŠ

Základní informace o navštívené MŠ
 Církevní MŠ + ZŠ, sídlištní, poblíž centra
 Součástí sdružení Florion (24 škol)
 Vize – pomáhat dětem vzkvétat
 4 věkové skupiny (0-2,5; 2,5-4; 4-6; 6-12)
+ odpolední družina
 Věkově smíšené skupiny, sdílené prostory
 Adaptační skupina – nástup během školního roku
 Do 5 let mají možnost nejít 2 dny do školy (i učitelé)

Děti s OMJ
 Podpora založena hlavně na čtení
 Individuální prostory pro výuku
 Děti s OMJ začleňovány již od narození, proto
tam mají oddělení pro děti od cca 3 měsíců
 Tím, že děti s OMJ začnou edukovat v tak útlém
věku, tak předcházejí problémům v předškolním
věku
 Eliminují jazykovou barierů a i když dítě doma
mluví odlišným jazykem ve školství používá
holandštinu
 V útlém věku důraz na hru a rozvoj samostatnosti
 Ve vyšším věku – skupinová či individuální
podpora dle aktuální situace

Vzdělávací plán MŠ
 Zásadními hodnotami jsou spolupráce a přátelství
 Důraz na silné stránky dětí
 Práce s chybou, pokud děti nezvládají mají dostatek prostoru pro
individuální činnosti
 Daří se začleňování dětí přirozenou cestou, spolupráce napříč všemi
věkovými skupinami
 Děti se vyvíjejí v bezpečném a stimulujícím prostředí (příprava)
 pro práci s dětmi s OMJ používají výchovnou „metodu čepic“
 Děti mají přirozenou potřebu učit se a rozvíjet se
 Autentické prostředí

Vybavení MŠ
 Interaktivní tabule v každé třídě
 Od 4 let vlastní I-pad
 Didaktické pomůcky častěji než hračky
 Velké množství knížek
 Třídy rozděleny do koutků
 Využití prostorů mimo třídy(společné prostory)
 Tělocvična, venkovní hřiště
 Chybí šatna, koberce

Spoluúčast rodičů
 Před nástupem do školy seznámení
rodičů s vizí školy
 Každý pátek vystoupení i pro rodiče
(třídy se střídají)
 Komunikace s rodiči probíhá mailem
 Spolupráce s rodiči na údržbě zahrady
 Vědomosti dětí jsou kontrolovány 2x ročně
pomocí testů
 Při špatných výsledku IVP
 Na základě IVP možnost skupinové
či individuální podpory

Pomůcky
 Timer, semafor, tázací kostka
 Kvalitní dřevěné hračky
 Didaktické pomůcky častěji než hračky
 Velké množství knížek
 Nepřeplácané prostředí

