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V Ostravě dne 2015-10-29
Vážení rodiče,
dovoluji si Vám stručně zhodnotit školní rok 2014/2015, informovat o realizaci stávajících
projektů a připravovaných.
Výuky se na obou pracovištích účastnilo celkem 33 žáků ve věku 5-26 let.
Z celkového počtu bylo 5 žáků zařazeno do Kurzu k získání základů vzdělání. Vzdělávání
zajišťovalo celkem 18 pedagogických pracovníků, jedna fyzioterapeutka, canisterapeutka, 4
správní zaměstnanci. Vzdělávání probíhalo dle platného ŠVP „Škola plná zážitků“ zpracovaný
z Rámcového vzdělávacího programu pro základní školy speciální. Všechny děti měly
vypracovány Individuální vzdělávací plán “ na míru”. 4 žáky ukončili povinnou školní
docházku.
Obě pracoviště zajišťovaly dětem pitný režim, obědy se vydávaly ve výdejnách školy.
Pracoviště v Ostravě-Porubě poskytovalo dětem pobyt ve školní družině před výukou a po
výuce dle požadavků zákonných zástupců.
Výuku prolínala řada rehabilitačních speciálně pedagogických přístupů a technik např.
míčkování, bucofaciální stimulace před podáváním svačin a obědů, cvičení na válcích,
rehabilitačních míčích, stimulace smyslů a tělesného schémata dle konceptu Bazální stimulace,
pravidelné polohování, aplikace PANAT dlah, vertikalizování, muzikoterapie. Pravidelně se
realizovaly strukutorvané tematické hodiny v multisenzorických místnostech Snoezelen.
Škola zorganizovala celkem 79 akcí (34 akcí realizovaných mimo budovu školy a
45 akcí v třídních prostorách). Témata akcí byly v souladu se ŠVP školy, s plánem akcí i s
plánem environmentální výchovy. Celoškolní akce na které se děti přepravovaly autobusem
byly spolufinancovány z dotačního projektu Magistrátu města Ostravy. Témata třídních akcí i
jejich následná příprava a organizace byla v kompetenci pedagogických pracovníků dané třídy.
Inspirací jim byl plán akcí a plán EV, z nich si vybírali témata zajímavá pro jejich žáky a které
naplňují obsah individuálních vzdělávacích plánů.
Pedagogičtí pracovníci zorganizovali celkem 16 odborných seminářů pro rodiče
našich žáků.

I v tomto školním roce jsme se zapojili do výtvarných a sběrových soutěží, tradičně
sbíráme papír, víčka z PET lahví, oděv do vyhlášených sbírek. Poprvé jsme se zúčastnili
soutěže "Zelená škola – nejlepší sběrač", díky podpoře rodičů našich žáků jsme nasbírali
celkem 760 kg vysloužilých elektrozařízení a získali tak 2. místo. Jsme zapojeny do
celostátní akce Ovoce do škol. Dětem hinduistické škole v městě Varkala, v indickém státě
Kerala byl předán hmotný dar v podobě prezentačních materiálů školy, pexes, omalovánek,
propisek a papírů.
Z terapeutických aktivit se uskutečnilo celkem:
 182 hipoterapií ( dojíždíme školními automobily na dvě jízdárny: Ostrava-Hrabová a
Velká Polom)
 106 canisterapií
 659 individuální fyzioterapií-zajišťovala fyzioterapeutka na DPČ na obou pracovištích
 133 fyzioterapií fyzioterapeutkou-učitelkou působící na odloučeném pracovišti
v Ostravě-Porubě
 122 muzikoterapií
 29 dětí se zúčastnilo vodní rehabilitace v Aquaparku Olešná
 187 žáků absolvovalo výuku ve speciálních multisenzorických místnostech Snoezelen
vítkovické školy.
Do přehledu akcí a aktivit je možné na požádání nahlédnout. Jsou součástí dokumentace školy.
Z realizovaných projektů např.
 podpora přepravy žáků a podpůrných celoročních aktivit ( již 10 let tento projektový
záměr finančně podporuje Magistrát města Ostravy)
 výuka v bauMaxu (ukončením působení bauMaxu v ČR skončí i tato dlouholetá
spolupráce)
 výměna zastaralého nábytku ve třídách v 1. patře vítkovické školy za nové zhotovené
na míru dle potřeb dětí a požadavků pedagogů
 zajištění dvou kusů kol-tříkolek
 spolupráce s vysokými a vyššími odbornými školami- zajišťování odborných praxí,
recipročních aktivit v tuzemsku i zahraničí, předávání příkladů dobré praxe
 aktivní prezentace činnosti školy na kongresech a konferencích s mezinárodní účastí

Pedagogičtí pracovníci si zvyšovali svou speciálně pedagogickou kvalifikaci:
 absolvováním odborných seminářů, kurzů a programů dle zájmu a potřeby
pedagogického pracovníka
 studiem dlouhodobých programů
 návštěvami, náslechy a konzultacemi v jiných zařízeních
 vzájemnými náslechy a konzultacemi
 účastí na odborných kongresech a konferencích
 studiem odborné literatury
Celkem absolvoval pedagogický kolektiv 24 krátkodobých seminářů nebo kurzů, 8
dlouhodobých programů. Financování DVPP probíhalo z různých zdrojů: z provozní dotace
školy, z vlastních prostředků pedagoga, projektů ESF, náslechy a návštěvy jiných zařízeních
bezplatně.
Změny a projektové záměry od 1. 9. 2015
 nabídka 13 odborných seminářů pro rodiče (organizace jiného odborného semináře než
je v nabídce dle zájmu zákonných zástupců je možná)
 otevřena školní družina v Ostravě-Vítkovicích
 podána žádost o zařazení oboru mateřská škola speciální (pokud MŠMT žádost potvrdí,
od 1.9.2016 bude mateřská škola speciální otevřena ve vítkovické škole)
 nově nastoupilo do našich škol 12 dětí
 současný počet žáků 39, z toho v Porubě 15 dětí, pedagogických pracovníků 18
 organizace pobytů v solné jeskyni (porubské děti)
 nová spolupráce s canisterapií-ostrava.cz (pravidelná docházka do škol, cel. 4 za měsíc,
2x Vítkovice, 2x Poruba)
 knižní zpracování publikace Metodických listů Strukturované tematické hodiny v Zš
speciální Diakonie ČCE Ostrava
 nové složení členů Školské rady: pedagogický sbor zastupuje Mgr. Kateřina Šípová,
zákonné zástupce paní Monika Ryšková- maminka vítkovické žákyně
 snad konečně vnitřní rekonstrukce elektřiny ve Vítkovicích (červenec-srpen)
 snad konečně natočení a zpracování výukového DVD speciálních pedagogických
přístupů
 škola byla zapojena do MAP ORP Ostrava ( operačního programu Výzkum. vývoj a
vzdělávání).

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 pedagogickým pracovníkům a ostatním zaměstnancům za kvalitně a odborně
odvedenou práci.
V novém školním roce přeji všem pevné zdraví, hodně energie pro zdárné zvládnutí
dalších školních, pracovních i osobních úkolů.

Mgr. Irena Savková
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