KDO JSME?
Jsme
škola
zřízená
Diakonií
českobratrské církve evangelické,
která sídlí v Praze.
Našim posláním je výchova a vzdělávání
dětí se speciálními vzdělávacími
potřebami ve věku od 3 do 26 let.
Jedná se o děti s těžkým mentálním
postižením v kombinaci s tělesnými a
smyslovými obtížemi, autismem,
autistickými rysy. Obě pracoviště jsou
rodinného typu s kapacitou do 24
žáků.
Výchovně vzdělávací činnost vyhází
z individuálních možností a potřeb
dítěte. Poskytujeme pobyt ve školní
družině, výdej obědů, pitný režim.
Dětem vítkovické školy nabízíme
službu přepravy do školy a ze školy.
Hlavním cílem je komplexní rozvoj
osobnosti dětí. Ucelenou rehabilitací
tak usilovat o jejich maximální rozvoj.
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Škola plná zážitků

„NEMŮŽEME VŠECHNY DĚTI
VŠEMU NAUČIT,
ALE MŮŽEME VŠECHNY DĚTI
UDĚLAT ŠŤASTNÝMI“.
Zdeněk Matějček

www.specialniskola.eu

KDO SE DĚTEM VĚNUJE?
Vzdělávání zajišťují kvalifikovaní pedagogičtí
pracovníci (učitelé - speciální pedagogové, asistenti
pedagoga), znalí a odborně způsobilí speciálně
pedagogickým postupům a konceptům. Zajímají se
o nové přístupy metody v oblasti speciální
pedagogiky a průběžně si své odborné vzdělání
rozšiřují.
Pedagogický tým je kreativní. Vytváří výukové
pomůcky dětem „na míru“, podílí se na organizaci
kulturních, sportovních a společenských aktivitách
pro žáky, zajišťuje hladký chod podpůrných
terapeutických aktivit, využívá ve výuce vhodné
kompenzační pomůcky a moderní IT techniku a
formy alternativní a augmentativní komunikace.
Součástí odborného pracovního týmu školy je také
canisterapeut a fyzioterapeut.

JAK PROBÍHÁ VÝUKA?
Probíhá dle školního vzdělávacího programu „Škola
plná zážitků“. Děti se vzdělávají v blocích
ve skupinách 4 – 6 žáků nebo individuálně. Výuku
zajišťují ve třídě souběžně 3 pedagogičtí pracovníci.
Kromě svých kmenových tříd využívají děti
k edukaci další plně vybavené prostory: na každém

pracovišti jsou dětem k dispozici dvě Snoezelen
místnosti, jedna rehabilitační místnost, cvičná
kuchyňka. Vítkovická škola nabízí perličkové a
hydromasážní koupele, činnosti v kreativním ateliéru
a na školní zahradě.
JAKOU SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKOU PÉČI VE
ŠKOLE POSKYTUJEME?
V edukaci působíme na fyzickou, psychickou,
rozumovou a duševní oblast dětí. K rozvoji
smyslového vnímání je nezbytné prolínání stimulace
všemi
vzdělávacími
předměty.
Do
výuky
zařazujeme:


















Míčkování
Bazální stimulaci
Polohování a vertikalizování
Muzikoterapii
Orofaciální a bucofaciální stimulaci
Strukturované hodiny Snoezelen
Arteterapii
Aromaterapii
Reflexní masáže chodidel
Perličkové a hydromasážní koupele
Synergickou reflexní terapii
Aplikaci nafukovacích dlah PANAT
Handling
Relaxace v suchém bazénku
Cvičení na rehabilitačních válcích a
balónech
Komunikaci
formou
fotografií
reálných předmětů, piktogramy,
VOKS, MAKATONEM

JAKÉ DALŠÍ AKTIVITY ORGANIZUJEME?










Hippoterpie
Canisterapie
Individuální fyzioterapeutické lekce
Tejpování
Vodní rehabilitace
Účast na celostátních kulturních, výtvarných
a sportovních aktivitách a soutěžích
Školní výlety a exkurze
Pobyty v solně jeskyni
Přepravu žáků do vítkovické školy a na
školní aktivity (tento projekt je každoročně
finančně podporován Magistrátem města
Ostrava).

CO JE TŘEBA JEŠTĚ VĚDĚT?
Jsme fakultní školou Ostravské univerzity.
Umožňujeme odbornou praxi studentům
tuzemských i zahraničních škol oborů
Speciální pedagogika, sociální práce.
Jsme certifikovaným pracovištěm Bazální
stimulace a konceptu Snoezelen – MSE.

