
 

 

Prezentace mateřských škol v Šumperku  

 

MŠ Pohádka (Nerudova 4B, Nerudova 4C, Jeremenkova 52) 

MŠ Pohádka podporuje zaměření na ekologii a polytechnické vzdělávání, spolupráci 

s rodiči a seniory. V MŠ působí logopedický preventista. Děti se mohou účastnit kurzu 

bruslení, plavání nebo lyžařského kurzu. 

MŠ Nerudova nabízí kroužek zumby, keramiky, sportovek a angličtiny. Provoz je zajištěn  

od 6:30 do 16:15 hod. Třídy jsou homogenní, děti jsou v nich rozděleny podle věku. V MŠ 

Jeremenkova mohou děti chodit do kroužku veselé pískání, zpívánky nebo sportovky.  

Provoz je od 6:30 do 16:30 hod. a třídy jsou homogenní.  

 

MŠ Sluníčko (Evaldova 25, Gen. Krátkého 28, Šumavská 15, Vrchlického 19) 

MŠ Sluníčko se zaměřuje na ekologickou výchovu a zdravý životní styl. Podporuje 

logopedickou prevenci. 

Všechna pracoviště jsou v provozu od 6:30 do 16:30 hod. a jejich výhodou je umístění 

v centru města. Třídy v MŠ jsou homogenní a děti jsou v nich rozděleny podle věku. 

Děti mohou chodit do různých kroužků, jako je např. pěvecký sbor, sportovní aktivity, 

keramika, výtvarné činnosti, jóga nebo angličtina s rodilým mluvčím. K dalším aktivitám 

patří lyžařská škola, školička bruslení nebo zumba. 

 

MŠ Veselá školka (Prievidzská 1, Temenická 61, Temenická 61a, Zahradní 17a, Sluneční 

38) 

MŠ Veselá školka se již 10 let specializuje na vzdělávání nadaných dětí, podporuje 

environmentální vzdělávání a logopedickou prevenci. Pracoviště Temenická 61 je 

dvoutřídní mateřská škola s nadstandartním vybavením pro vzdělávání dvouletých dětí, ve 

třídách je snížen počet dětí na 18 a v každé třídě se dětem věnují 2 pedagogové a chůva. 

Provoz MŠ je zajištěn od 6:30 do 16:30 hod. V heterogenním (smíšených) třídách jsou děti 

různého věku. 

Děti mohou rozvíjet své dovednosti v různých kroužcích, např. angličtina, fotbálek, 

hokejová příprava, sbor, vrtění při hudbě, logohrátky, předškoláček nebo zumba. Děti se 

také účastní kurzu plavání, bruslení a lyžování. 
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ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení a MŠ logopedická Schola Viva, o.p.s., 

Erbenova 16 

MŠ logopedická Schola Viva je zaměřena na vzdělávání dětí s vadami řeči, dětí se 

speciálními vzdělávacími potřebami a dětí s odkladem školní docházky (zpravidla ve věku 

od 5 do 7 let). Provoz MŠ je od 6:30 do 16:00 hod. 

Ve škole pracuje kolektiv speciálních pedagogů, logopedů a asistentů. Je preferován 

individuální přístup ke každému dítěti. Při škole pracuje speciální pedagogické centrum, 

které je zaměřené na diagnostikování a nápravu vad řeči a specifických poruch učení. 

Pro děti je každoročně organizován kurz plavání a lyžařský kurz. Děti mohou chodit do 

různých kroužků, např. Malí šikulové, Hrajeme si s keramikou nebo Hrajeme si s 

angličtinou. 

K přijetí dítěte do MŠ je nutné doporučení školského poradenského zařízení. 

 

 

Střední škola, základní škola a mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 

Mateřská škola se nachází na adrese Třebízského 1 a je určena především pro děti se 

speciálními vzdělávacími potřebami (např. s vadou řeči, zraku, sluchu, s tělesným 

postižením, se zdravotním omezením, s mentálním postižením, s poruchou autistického 

spektra). Provoz MŠ je zajištěn od 6:30 do 16:00 hod. 

Škola nabízí kolektiv speciálních pedagogů, logopedů a asistentů, poradenskou činnost 

školního psychologa, nízký počet dětí ve třídách a individuální přístup ke každému dítěti. 

Oční cvičení je zajišťováno speciálními pedagogy a pravidelně 1x týdně dochází přímo do 

MŠ ortoptická sestra z očního centra. 

K přijetí dítěte do MŠ je nutné doporučení školského poradenského zařízení. 

 

 

Dalšími školskými subjekty, které poskytují ve městě Šumperku vzdělávání a péči pro děti, 

jsou Jesle Ječmínek o.p.s., Evaldova 25 a Mateřská škola Borůvka, Langrova 25. 
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