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„Škola plná zážitků“ 

je nezisková organizace. Zajišťuje výchovu a vzdělávání dětí a žáků s 

kombinovanými vadami (mentální postižení, různé formy dětské mozkové 

obrny, smyslové vady, autistické rysy, autismus): 

V mateřské 

škole 

V přípravném 

stupni 

děti od 3 let věku  

 

děti ve věku 5-8 let 

Ve škole 

speciální 

žáci plní desetiletou školní docházku, dle Rehabilitačního programu a 

Vzdělávacího programu pomocné školy a ŠVP školy 

 

Odloučené pracoviště 

Základní škola speciální Diakonie ČCE Ostrava 

B. Martinů 810, 708 00 Ostrava-Poruba, Mobil. : 721 419 802, Tel. č.: 59 663 33 26 

E-mail: i.sobkova@specialniskola.eu 

 

Vzdělávání dětí ve třídě o počtu 6 dětí zajišťují 2-3 pedagogičtí pracovníci. Do výuky 

zařazujeme: 

 

 Prvky muzikoterapie, arteterapie, dramaterapie, aromaterapie 

 Výuku v bauMaxu, ergoterapie 

 Formy AAK (MAKATON, piktogramy, facilitační komunikace, fotografie 

reálných předmětů, VOKS), komunikátory  

 Terapie podle konceptu Bazální stimulace, bucofaciální a orofaciální stimulaci 

dle Morales 

 Terapie v multisenzor. místnostech Snoezelen a Bílé místnosti, kuličkovém 

suchém bazénu 

 Polohování podle Bobatha, cvičení na rehabilitačních balonech a válcích, 

balančních deskách 

 Činnosti v keramickém ateliéru, cvičné kuchyňce, na školním pozemku 

 PC s dotykovými monitory, speciál. spínače a výukové PC programy, interaktivní 

tabule, I Pady 

http://www.specialniskola.eu/


 Synergickou reflexní terapii, dětské masáže podle Haplové, masáže chodidel 

 Míčkování, kartáčování, fyzioterapii, léčebnou metodu nafukovacími dlahami 

PANat 

 DC korporátní bubnování, aktivní a receptivní muzikoterapii dle Celostní 

muzikoterapie  

 

Nabídka činností organizovaných školou: 

 

 Tejpování, individuální fyzioterapie, individuální muzikoterapie, vibrační 

masáže 

 Hippoterapie, canisterapie, felinoterapie 

 Kulturní a sportovní akce s celostátní i mezinárodní účastí, exkurze 

 Pobyty v solných jeskyních 

 Ozdravné 5. denní pobyty, výlety  

 Celoškolní aktivity ve školní zahradě 

 Vodní rehabilitace, hydromasážní a perličkové koupele 

 Feuersteinovo instrumentální obohacování FIE Basic 

 Odborné semináře pro zákonné zástupce dětí 

 Svozy a rozvozy žáků. 

 

Přepravu dětí a celoroční činnost (hippoterapie, individuální fyzioterapie, vodní 

rehabilitace, exkurze, výlety, návštěvy kulturních zařízení) je financována z účelové dotace 

Magistrátu města Ostravy. 

 

Jsme fakultní školou Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě, 
certifikovaným pracovištěm konceptu Bazální stimulace a certifikovaným pracovištěm 

konceptu Snoezelen-MSE.  
Umožňujeme odbornou praxi studentům oboru Speciální pedagogika a z oborů sociálních. 

 

 

Naším cílem je rozvíjet dítě komplexně (pozitivně působit na fyzickou, psychickou a 

duševní stránku), tím dosáhnout maximálního rozvoje osobnosti dítěte. 

 

 

Děkujeme firmám, organizacím i jednotlivcům a budoucím sponzorům za 

finanční podporu. 

 

Více na www.specialniskola.eu 


