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Informace o škole:
Kdo naši školu navštěvuje?
Naši školu navštěvují děti, které mají obtíže zvládnout nároky běžné základní školy. Jedná se
o žáky s mentálním postižením, autisty, žáky s poruchami učení a chování, žáky sociálně
znevýhodněné.
Co nabízíme?
• individuální přístup vzhledem ke zdravotnímu stavu žáka za pomoci speciálních
vyučovacích a výchovných metod, prostředků a forem práce
• pomoc asistenta pedagoga
• logopedickou péči v rámci řečové výchovy
• základy práce na PC a notebooku
• základy vaření a drobných řemeslných činností
• ranní i odpolední pobyt v družině
• řadu mimoškolních aktivit – soutěže, výstavy, exkurze, besídky, projektové dny,
turistické výlety po okolí
Jaké vzdělávací programy mohou žáci navštěvovat?
1. školní vzdělávací program běžné základní školy
2. školní vzdělávací program pro žáky s lehkým mentálním postižením
3. školní vzdělávací program pro středně těžké mentální postižení
4. školní vzdělávací program pro žáky přípravné třídy
•
•

•

K přestupu na naší školu je potřeba žádost zákonného zástupce, doporučení
poradenského centra (psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra).
Uvědomujeme si, že škola nemá dávat dětem jen vzdělání, ale má se zabývat i
výchovou, rozvíjet sociální dovednosti a zaměřovat se na hodnotovou orientaci.
Podporujeme otevřenou a účinnou komunikaci a klademe důraz na spolupráci.
Rodinná atmosféra naší školy a malý počet žáků ve třídách nám umožňuje tyto cíle
plnit.
Zapojujeme se i do společenského dění. Pořádáme již několik let okresní kolo ve
vybíjené, okresní kolo v lehkoatletickém čtyřboji a zúčastňujeme se takových projektů
a akcí, které nám pomáhají uskutečňovat naše cíle. Někteří z vás si určitě vzpomenou
na tři postupně vydané knížečky s pracemi našich žáků, výstavu výtvarných prací
v mníšeckém zámku a na výrobky prodávané v rámci Knoflíkových trhů. Průběžně
všichni můžete sledovat práce žáků na výzdobě školy a na webových stránkách.

Rádi Vás uvítáme u nás ve škole.
Mgr.Marcela Krákorová

