
Rozloučení s Eliškou, pokračování projektu 

podporovaného z dotace EU. 

Na začátku byla myšlenka, jak umožnit dětem se speciálními vzdělávacími potřebami prožít 

společný čas s ostatními dětmi, jak jim přizpůsobit vše, co naše škola nabízí běžné populaci 

dětí a jak jim zprostředkovat přístup ke stejným podmínkám i informacím. Prakticky to bylo 

myšleno vydat se na, pro nás zatím neznámou, cestu zvanou integrace. Naše škola získala 

dotaci z EU ROP NUTS II. JIHOZÁPAD na modernizaci a rekonstrukci budovy i celého 

areálu MŠ. S cílem přizpůsobit prostředí MŠ integrovanému dítěti s handicapem.  Před čtyřmi 

lety byla dokončena „ Modernizace 6. MŠ v návaznosti na její EVVO zaměření“ a 

v souvislosti s ní začala realizace dlouhodobého vzdělávacího projektu „V souladu s přírodou 

– indiánská vesnice“, jehož součástí je také integrace tělesně postižené Elišky, které byla 

diagnostikována DMO a kvadruparéza.  Eliška do naší MŠ nastoupila jako čtyřletá dívka. 

Postupnými kroky, vzájemným obohacováním se všech zúčastněných novými zkušenostmi, 

přirozeným respektováním individuality každého z nás a s pomocí asistenta pedagoga jsme 

došli až ke konci této kapitoly života naší školy. Nyní nás opouští osmiletá slečna, se  kterou 

se loučíme, protože odchází do základní školy. Přejeme jí, aby každý krůček v jejím životě 

přispěl k naplnění jejího životního štěstí. Díky Elišce jsme získali nové zkušenosti, které nás 

velmi obohatili. Integraci vidíme jako velice prospěšnou, nejen pro dítě se zdravotním 

postižením, ale i pro ostatní děti a dospělé. 

Rádi bychom v této činnosti pokračovali i v dalším období a umožnili tak, začlenění dalšího 

handicapovaného dítěte do běžného kolektivu třídy. Tímto se nám otevírá kapitola další – o 

něco zkušenější. Jisti si smyslem tohoto konání bychom rádi umožnili integraci dítěti se 

speciálními vzdělávacími potřebami i v dalších letech. 

Těšíme se, že s námi, stejně jako Eliška, zažije návštěvy pana Vobruby ze ZOO, se kterou 

naše škola spolupracuje, stejně jako aktivity realizované ve spolupráci s 28. ZŠ, díky níž se 

setkávají děti z různých prostředí a různého věku, společně tvoří, získávají spoustu nových 

zkušeností a prožívají radosti i úspěchy. 

 


