
Naše vize 

Hlavní cílem je zajistit dětem ty nejlepší 

podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí 

plné pohody a klidu. 

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet 

samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí 

osobnost, která je schopna vidět a vnímat svět 

v jeho pestrosti a změnách. 

Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se 

zdravotním postižením získaly dobré základy do 

života i do dalšího vzdělávání, aby byly schopny 

s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací 

etapy. 

 

 

 

TĚŠÍME SE NA VÁS ☺ 

 

 
 

Děkujeme všem štědrým sponzorům a 

rodičům, kteří díky svým finančním i 

věcným darům zpříjemňují a zpestřují 

školní vzdělávací program v naší 

mateřské škole. 

 

Zároveň tím pomáhají zkvalitňovat 

prostředí, ve kterém děti tráví 

podstatnou část svého dne. 

 

Spoustu dalších informací o mateřské 

škole Klíček najdete na našich 

webových stránkách.  

 

 

           Webové stránky 

www.klicek-skolka.cz 

 

 

               

                                       

 

 

 

            

Einsteinova 2849 

Karviná – Hranice 

 

 
 

Kontakty 

 
Telefon  

596 311 683 

604 130 152 (ředitelka školy) 

739 837 107 (ekonomka školy) 

 

E-mail 

janakovae@klicek-skolka.cz 

 

Kontaktní osoba 

Mgr. Eva Janáková, ředitelka 

http://www.klicek-skolka.cz/
mailto:janakovae@klicek-skolka.cz


Proč Klíček 

K  komunikace 

L láska, vzájemný respekt 

Í individualita 

Č  činnosti hrou 

E  estetika, ekologie 

K kamarádství 

 

 

Kdo jsme 

 
     Mateřská škola Klíček je školou zřízenou dle 

§ 16 odst. 9 školského zákona. Je příspěvkovou 

organizací kraje. 

 

Máme celkem 5 tříd, které navštěvují děti se 

speciálními vzdělávacími potřebami. Z toho dvě 

speciální třídy pro děti s poruchu autistického 

spektra. 

 

 

 

Co nabízíme 
 

➢ Vzdělávání podle školního vzdělávacího 

programu „KLÍČEK“, který je 

uzpůsoben dětem se speciálními 

vzdělávacími potřebami 

 

➢ Vedení diagnostických záznamů u 

každého dítěte 

 

➢ Malý dětský kolektiv 

 

➢ Zájmové terapie 

 

➢ Netradiční terapeutické aktivity – jízda 

na koni, zooterapie, míčkování, návštěva 

sauny, relaxační aktivity 

 

➢ Poradenství v pedagogické a speciálně 

pedagogické oblasti 

 

➢ Kulturní a společenské aktivity pro děti 

 

➢ Plavecký výcvik, výjezdové lyžování 

pro děti 

 

➢ Společné akce rodičů a dětí  

 

➢ Spolupráce s městskými organizacemi 

(policie, hasiči, kynologický klub …) 

 

➢ Pořádání odborných besed 

 

➢ Online tvoření pro děti a rodiče 

 

➢ Různé projektové dny 

Co máme navíc 
 

➢ Úzká spolupráce s klinickými logopedy 

- Mgr. Marcel Krhovják 

- Mgr. Alena Starzyczná 

 

➢ Úzká spolupráce se Speciálně 

pedagogickými centry 

 

➢ Každodenní individuální a kolektivní 

speciálně pedagogická péče 

 

➢ U dětí s autismem vypracování 

edukačně – hodnotících profilů (2x 

ročně) 

 

➢ Spolupráce s Mgr. Michaelou 

Mlynarczykovou – pořádání 

rodičovských  skupin pro rodiče dětí s 

autismem 

 

➢ Vzdělávání podle zásad strukturovaného 

učení – individualizace, strukturalizace a 

vizualizace 

 

➢ Přítomnost dvou pedagogických 

pracovníku během celého dopoledne 

 

➢ Přítomnost pedagogického asistenta 

v každé třídě 

 

➢ Využívání alternativní komunikace – 

předměty, fotografie, obrázky, gesta 

 

➢ Výcvik gest pro rodiče dětí zdarma 


