Vážení rodiče, zákonní zástupci,
blížícím se koncem školního roku 2015/2016 si Vám dovoluji podat informace o průběhu roku a realizaci
stávajících projektů.
Školní rok 2015/16 jsem zahájili s celkovým počtem 40 žáků. Do Kurzu k získání základů vzdělání byli
zařazeni 4 frekventanti, přípravný stupeň navštěvovaly 2 děti, povinnou školní docházku v oboru zš plnilo 34
žáků.
Vzdělávání zajišťovalo celkem 18 pedagogických pracovníků (7 třídních učitelů-speciálních pedagogů, 1
speciální pedagog, 10 asistentů pedagoga), jedna fyzioterapeutka, canisterapeutka, 4 správní zaměstnanci.
Vzdělávání probíhalo dle platného ŠVP „Škola plná zážitků“ 1. a 2. dílu. Všechny děti měly vypracovány
Individuální vzdělávací plán “ na míru”. Povinnou školní docházku ukončilo 5 žáků. Obě pracoviště zajišťovaly
dětem pitný režim, pobyt ve školních družinách, obědy se vydávaly ve výdejnách školy.
Pedagogičtí pracovníci zorganizovali celkem 79 akcí: 24 akcí výjezdových-mimo budovy a prostory škol
(2,4/měsíc) a 55 akcí v třídních prostorách (24 v O-V, 31 v O-P). Nově zorganizované a programem velmi
zajímavé byla dopoledne s místními hasiči a psovody. Inspirací jim byl plán akcí a plán EV, z nich si vybírali
témata zajímavá pro jejich žáky a které naplňují obsah individuálních vzdělávacích plánů. Celoškolní aktivity,
na které se děti přepravovaly autobusem byly spolufinancovány z dotačního projektu Magistrátu města
Ostravy. Pro rodiče žáků pedagogové zorganizovali celkem 13 odborných seminářů.
Terapeutických aktivit se v daném školním roce účastnilo dětí:















hipoterapie
canisterapie
individuální fyzioterapie
muzikoterapie
vodní rehabilitace v Aquaparku Olešná
pobyt v solné jeskyni
perličková a hydromasážní koupel
synergická reflexní terapie v O-V
bílý Snoezelen v O-V
tmavý Snoezelen v O-V
Snoezelen v O-P
míčkování
PANAT dlahy
bazální stimulace (mumie, hnízdo, ORO, stimulace

226 dětí
231
634
617
72
60
18
18
189
207
249
780
325
3 585.

Do přehledu akcí a aktivit je možné na požádání nahlédnout. Jsou součástí vyhodnocení jednotlivých
plánů pro daný školní rok.
Po stránce provozní i organizační byl školní rok úspěšný:
 zapsán nový obor v O-V: Mateřská škola, s tím souvisí i nový název školy: Mateřská škola a základní
škola speciální Diakonie ČCE Ostrava
 prodlouženy pronájemní smlouvy obou pracovišť škol a garáží
 zakoupeny speciální pojízdné židle a motomed na dolní a horní končetiny
 zakoupeny lavice a židle do nově vznikající autistické třídy
 zajištění pravidelné canisterapie
 získání certifikátů Snoezelen konceptu Mezinárodní asociace ISNA-MSE
 absolvováním resupervize získání certifikátu konceptu Bazální stimulace
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oprava sanačních prací budovy v O-V
výměna zastaralého plynového kotle a bojleru v O-V
výstavba zahradní pergoly v O-V zajistili dobrovolníci z řad odborníků, dostavba stále probíhá,
potřebujeme sehnat 32m čtverečních střešní krytiny a položit kachličky
schválen projekt Přeprava žáků a podpůrné celoroční aktivity (již 11 let tento projektový záměr
finančně podporuje Magistrát města Ostravy)
spolupráce s vysokými a vyššími odbornými školami- zajišťování odborných praxí, recipročních aktivit
v tuzemsku i zahraničí, předávání příkladů dobré praxe
kontrola ČŠI na zápis žáků a Den otevřených dveří v O-P
zapsáno ke vzdělávání od 1. 9. 16 11 dětí
proběhly 3 jednání členů Školské rady ( 9. 9. 2015, 19. 1. a 25. 5. 2016), složení členů Školské rady
je beze změn: pedagogický sbor zastupuje Mgr. Kateřina Šípová, zákonné zástupce paní Monika
Ryšková- maminka vítkovické žákyně, zřizovatele Ing. Martin Bittner
vánoční dárky děti získaly z projektu „Daruj hračku“ a ze SKANSKY- organizátor Diakonie ČCE Praha,
dortíky z cukrárny OLLIES, stolní kalendáře od. p. Hoření, 3 trojkolky z Nadace Eco Textil
i letos jsme se zapojili do sběru víček z PET lahví, papíru, elektroniky, monočlánků, stolního oleje,
ošacení

Fotografie z výuky a aktivit lze zhlédnout na stránkách školy a na Facebooku školy. Zde jsou i
informativní články o podpořených projektech. V případné dotazy Vám rádi zodpoví třídní učitelé popř.
se obraťte přímo na vedení školy.

Děkuji Vám za spolupráci, přeji Vám pěkné sluníčkové prázdniny a na viděnou ve čtvrtek 1. 9. 2016
Děkuji všem pedagogickým pracovníkům a ostatním zaměstnancům za kvalitně a odborně odvedenou
práci, za jejich aktivitu při organizaci akcí pro děti, za kreativitu, vzájemnou spolupráci a to nejen v rámci
vzdělávacího procesu.

V Ostravě dne 2016-06-29

Mgr. Irena Savková

www.specialniskola.eu

Základní škola speciální Diakonie ČCE Ostrava
U Cementárny 23/1293
703 00 Ostrava-Vítkovice
E-mail: i.savkova@specialniskola.eu

Tel: +420 595 782 267
IČ: 71197575
Bank. spojení: 1644503329/0800

