
 

 

 

 

KURZ: Smysluplné pomůcky II 
Výroba a možnosti používání didaktických pomůcek jako prostředku pro efektivní integraci 

dětí do běžných tříd MŠ - rozvoj kompetencí dítěte k následnému zvládnutí trivia, 

předmatematické představy. 

 

Akreditace MŠMT -  č.j.: MSMT- 13579/2018-1-524  

 

2.I/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin (v rámci OP 

VVV - výzva Šablony pro MŠ a ZŠ II) 

2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin (v rámci OP 

VVV - výzva Šablony pro MŠ a ZŠ II) 

 

Kurz je určen zejména pedagogickým pracovníkům mateřských škol, učitelům škol 

speciálních, speciálním pedagogům, psychologům a asistentům pedagoga. Cílem kurzu je 

přiblížit možnosti výroby a využití pomůcek jak pro děti s postižením, které jsou integrované 

do běžných MŠ, tak při vzdělávání dětí intaktních. Seminář navazuje na 8 hodinový kurz 

Smysluplné pomůcky I, je však možné oba kurzy absolvovat samostatně.  

 

 

Anotace jednotlivých témat 
 

Základní principy při tvorbě pomůcky  

- seznámení se základními principy a tipy při výrobě pomůcek, jakých se držet zásad, 

rady pro výběr obrázků, fotografií a textu, práce s laminovanými materiály, 

představení užitečných odkazů. 

Jazyk a řeč  

- činnosti, jež podporují osvojení si kompetencí, které předcházejí čtení a psaní, 

rozvíjejí zájem o jazyk a řeč, grafické činnosti, činnosti na rozvoj jemné motoriky. 

Matematické představy  

- pomůcky pro lepší pochopení a upevnění základních číselných, prostorových  

a matematických pojmů a jejich symboliky, praktické užívání matematických 

souvislostí, smysluplná praktická aplikace založená zejména na manipulaci 

s předměty. 

O světě   

- pomůcky pro osvojení si poznatků z oblasti živé a neživé přírody, lidské činnosti, 

jiných kultur, životního prostředí. 

 

Aktuální termíny kurzů jsou uvedeny na webových stránkách mateřské školy 

http://skolka.milosrdni.cz/kurzy-pro-pedagogy/, kde je možné se také přihlásit. 

Počet účastníků v kurzu je 11. 

Cena: 990 Kč 

Časová dotace kurzu je 8 hodin.  

Místo: Mateřská škola Milosrdných bratří, Vídeňská 7, Brno 

 



Lektoři kurzu 
 

Mgr. Tereza Procházková 

Vystudovala obor Speciální pedagogika na Masarykově univerzitě v Brně. Problematice 

poruch autistického spektra se věnuje již několik let. Již během studií pracovala s dětmi 

s poruchami autistického spektra a to zejména v oblasti volnočasových aktivit dětí. Po 

ukončení studia pracovala v autistické třídě MŠ speciální, dále působila jako učitelka v MŠ 

Milosrdných bratří, kde metodicky vedla integraci dětí se speciálními vzdělávacími 

potřebami. Vede část semináře „Inkluze v MŠ se zaměřením na problematiku PAS a syndrom 

ADHD“, zaměřenou na problematiku dětí s PAS. V současné době je na rodičovské dovelené 

a externě spolupracuje s MŠ Milosrdných bratří jako speciální pedagog.  

 

Mgr. Lucie Krejčířová 

Vystudovala obor Speciální pedagogika pro učitele na Masarykově univerzitě v Brně. Zajímá 

se o problematiku osob se souběžným postižením více vadami, zejména o děti s PAS. Pět let 

pracovala na MŠ a ZŠ Brno, Kociánka, ve třídách pro děti s různou hloubkou a druhem 

postižení. Nejprve na pozici asistent, následně jako speciální pedagog a třídní učitel. 

Momentálně je na rodičovské dovolené. V rámci ZŠ Kociánka pořádala školení na téma 

„Výroba a práce s pomůckami“. Výrobě vzdělávacích pomůcek se věnuje dlouhodobě,  

pomůcky považuje za efektivní nástroj při vzdělávání dětí, nejen s postižením. S MŠMB 

spolupracuje dobrovolnicky na programu „Babywatching“. 

 

Odborný garant:  doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D. (Katedra psychologie FSS MU Brno) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Ukázky pomůcek 
 

Pomůcka k oblasti Jazyk a řeč (využití lamino folie, strukturovaný úkol) 

 

 
 

 

 

Pomůcka k oblasti Jazyk a řeč (využití obrázků a laminovačky) 

 

 
 

 

 



Pomůcka k oblasti Jazyk a řeč (využití výtvarných materiálů a plastových víček) 

 

 
 

 

 

Pomůcka k oblasti Jazyk a řeč – rozvíjení jemné motoriky a grafických činností (využití 

přírodních materiálů) 

 

 


