Zhodnocení školního roku 2017/2018
Vážení rodiče, zákonní zástupci,
školní rok jsme zahájili s celkovým počtem 36 žáků. Žáci se vzdělávali v sedmi třídách. Ve
třídě byly 2 – 6 žáků a výuku souběžně zajišťovaly 2 až 3 pedagogičtí pracovníci (jeden
speciální pedagog – třídní učitel a 1 až 2 asistentky pedagoga). Provoz pracovišť zajišťovaly 3
správní zaměstnanci: dvě pracovnice na výdej a úklid a jeden správní – řidič. Obědy odebíralo
celkem 24 žáků, školní družinu 20 žáků.
Volby do školské rady z řad zákonných zástupců proběhly ve dnech 19. - 20. 4. 2018, zvolena
byla p. Zdeňka Horáková.
Volby do školské rady z řad pedagogických pracovníků proběhly dne 19. 4. 2018, zvolena byla
stávající členka ŠR Mgr. Kateřina Šípová.
Diakonií ČCE byl schválen navrhnutý stávající člen Mgr. Martin Bittner.
Školská rada se sešla v prostorách vítkovické školy v termínech:
7. 9. 2017
9. 1. 2018
4. 6. 2018

Školská rada se zabývala organizační a finanční stránkou zajišťující aktivity obou škol,
osobní asistencí u žáků. Vyjadřovala se k povinné dokumentaci školy, byla seznámena
s rozpočtem a náklady. Členové školské rady řešili komunikaci osobní asistentky s pedagogy
školy. Průběh jednání Školské rady byl písemně zpracován, je součástí vnitřní dokumentace
školy a uložen v centrálním diakonském systému Edocat.
I v tomto školním roce jsme se zapojili do výtvarných a sběrových soutěží, tradičně sbíráme
papír, nepotřebnou elektroniku, použitý olej, víčka z PET lahví, oděv.

Ze speciálně terapeutických aktivit se uskutečnilo celkem:
 167 hipoterapeutických lekcí (68 v Ostravě – Hrabové, 99 v jízdárně Velká Polom)
 214 canisterapií (111 v porubské škole, 103 lekcí ve vítkovické škole)
 498 individuálních fyzioterapií (232 v porubské škole, 266 ve vítkovické škole)
 624 muzikoterapií (217 aktivní formy a 95 expresivní formy v porubské škole, 224
expresivní formy a 88 aktivní formy ve vítkovické škole)
 110 dětí se zúčastnilo vodní rehabilitace (79 dětí s porubské školy, 31 z vítkovické
školy)
 25 dětí využilo ve vítkovické škole perličkových koupelí
 61 porubských žáků absolvovalo pobyt v solné jeskyni
 U 186 porubských žáků byly aplikovány nafukovací dlahy PANAT
 U 383 žáků porubské školy byla aplikována Míčková facilitace
 775 žáků absolvovalo výuku v multisenzorických místnostech (484 ve vítkovické škole,
291 v porubské škole).

Celoškolní a výjezdové aktivity byly v souladu se školním vzdělávacím programem školy,
s plánem akcí i s plánem environmentální výchovy. Jednalo se např. o divadelní představení,
návštěvy v ZOO, ve Skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm, Slezskoostravského hradu, účast na
celostátní přehlídce tvorby handicapovaných dětí a mládeže v Kopřivnici. Celoškolní akce, na
které se děti přepravovaly autobusem, byly hrazeny z dotačního projektu Magistrátu města
Ostravy. Ostatní školními automobily. Témata třídních akcí i jejich následná příprava a
organizace byla v kompetenci pedagogických pracovníků dané třídy. Inspirací jim byl plány
akcí a environmentální výchovy.

Již tradičně škola organizovala aktivity i pro zákonné zástupce našich žáků např. odborné
semináře, společné vánoční posezení a zapojila se do programů: Ovoce do škol, obědy do škol,
Mléko do škol.
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