
 

MATEŘSKÁ ŠKOLA  
 

MŠ s kapacitou 10 dětí zahájila provoz 1. září 2019.  

Přijímáme děti ve věku od 3 let do 6 let  
 se zdravotním postižením, zejména s mentálním, souběžným 

postižením více vadami, poruchou autistického spektra a jinými 
speciálními vzdělávacími potřebami dle § 16 odst. 9 školského zákona.  

 
Děti jsou vzdělávány podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní 

vzdělávání „DUHA PRO ŽIVOT“, vycházejícího ze specifických potřeb dětí. 
Na základě přirozené zvídavosti dítěte se snažíme získávat poznatky a 

dovednosti dětí přirozenou cestou, tedy hrou a napodobováním dospělých 
a vrstevníků.  

O zařazení dítěte do MŠ nebo o odkladu školní docházky rozhoduje 
ředitelka školy na základě zápisu, doporučení lékaře, vyšetření SPC a 

žádosti rodičů.  
 

Dokumenty potřebné k zápisu: 

 vyplněná žádost k přijetí se stručným uvedením důvodu a vyplněný 
dotazník ( ke stažení na webových stránkách www.zslipnik.cz) 

 rodný list dítěte, zdravotní průkaz dítěte 
 občanský průkaz zákonného zástupce 

 doporučení školského poradenského zařízení 
 lékařská zpráva od odborného lékaře 

 potvrzení o očkování dle § 50 zákona č. 258/200 Sb. od dětského 
lékaře (netýká se dětí předškolního věku)  

 
Cílem naší školy je podporovat zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj 

dětí, vytvářet optimální podmínky pro individuální osobnostní rozvoj a 
základní předpoklady pro jejich pozdější vzdělávání. Zaměřujeme se 

především na oblasti jemné a hrubé motoriky, celkovou pohyblivost, 
prostorovou orientaci, časovou orientaci a rytmus, zrakové rozlišování, 

vizuální paměť, sluchové rozlišování a paměť, pozornost, komunikační 

schopnosti, přípravu na matematiku, na ústní a grafické vyjadřování.  
Poslední rok před nástupem do základní školy jsou děti vedeny k přípravě 

na roli školáka plněním různých úkolů, cvičením paměti, pozornosti a 
soustředění na práci.  

 
ŠKOLA DĚTEM MATEŘSKÉ ŠKOLY NABÍZÍ:  

 Bezbariérový přístup s výtahem 

 Klidné a podnětné prostředí moderně vybavené třídy MŠ 

 Pro rukodělné techniky a aktivity k rozvoji osobnosti dětí využití všech 

odborných pracoven a tělocvičny 

 Kvalifikovaný tým speciálních pedagogů a přítomnost asistenta 
pedagoga ve třídě mateřské školy 

http://www.zslipnik.cz/


  Systém ucelené rehabilitace :  

 rehabilitační pracovna vybavena kompenzačními pomůckami pro 
cvičení, masáže, bazální stimulace a míčkové facilitace 

 Smyslová výchova v psychorelaxační místnosti Snoezelen  

 Canisterapie pod vedením vyškolené terapeutky 

 Arteterapie, muzikoterapie, dramaterapie 

 Logopedická péče a alternativní komunikační systém VOKS  

 Odborná pomoc školního psychologa 

 Součástí školy je školní jídelna- výdejna.  

 
 

V Lipníku nad Bečvou dne 31. 8. 2021  

 

Mgr. Juráňová Miluše, ředitelka školy 


