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Popis závěrečného stavu multikulturního prostředí a inkluze v MŠ Bambíno: 

MŠ Bambíno vzdělává jak děti monolingvní, tak děti bilingvní, respektive multilingvní. Stejně tak je tomu 
i s pedagogickým personálem. Většina zaměstnanců má rodný jazyk češtinu, ale je zde zastoupena i 
slovenština, angličtina, španělština, slovinština, moldavština. Zahraniční zaměstnanci pochází z různých 
koutů světa, například: USA, Mexiko, Slovinsko, Venezuela, Moldávie. Každoročně bývají v MŠ přítomni 
zahraniční stážisté, v nedávné minulosti byli například z  Řecka, Itálie, Španělska a Francie. Stážisté se 
zapojují do přímé práce s dětmi – v průběhu projektu se do chodu školky zapojily stážisti z Frnaice, 
Španělska, Itálie a Turecka. 

Ke konci projektu jde konstatovat, že se celkově zlepšila práce s integrovanými dětmi. Práce s dětmi 
s OMJ je systematičtější a na každé pobočce úspěšně probíhá proces integrace. Každému dítěti je 
vypracován plán pedagogické podpory, který je pravidelně konzultován se školním poradenským 
pracovištěm. Dále probíhají setkání pedagogů, kteří vykonávají individuální rozvojová setkání s dětmi, 
jednak pro sdílení zkušeností a inspiraci pro další práci a také pro nastavení společných principů. 
Průběžně dochází k setkání integračního pedagoga se speciálním pedagogem a logopedem kvůli 
konzultaci dílčích posunů ve vývoji děti a také k setkávání s učiteli, kteří mají dítě s OMJ zařazené ve 
skupině, aby si nastavili pracovní podmínky, které zefektivní a podpoří proces integrace. Pedagogové se 
snaží využívat rozmanité pracovní pomůcky, které zasahují do všech smyslů dítěte, aby maximálně 
podnítili rozvoj. Výběr témat pro rozvoj slovní zásoby je koordinován s týdenními tématy tak, aby dítě bylo 
co nejvíc „v obraze“ a mohlo se efektivněji zapojovat. Učitelé ve skupinách dávají dětem větší prostor pro 
vyjádření a podporují je ve verbální komunikaci. 

Dle dotazníkového šetření na konci projektu jde konstatovat, že se zlepšilo průběžné vzdělávání všech 
zaměstnanců v oblasti efektivní práce s dětmi s OMJ a také v oblasti rozvoje osobních, sociálních a 
občanských kompetencí dětí. Došlo k dalšímu posunu motivace učitelů k vzájemného hospitování, i když 
organizace má v tomto bodu stále prostor ke zlepšení. 

Díky projektu, který byl navazující, se rozšířil okruh témat s multikulturní tématikou. Oproti prvnímu 
projektu, byly pracovní listy zaměřené na děti ve věku 5 – 6 let (v prvním projektu byly zapojeny i mladší 
děti). Aktivit se účastnili všechny děti školky, tedy i mladší, a tím pádem byla multikulturní témata 
prezentována i mladším dětem. 
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