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Zhodnocení školního roku 2019/2020 

 

Vážení rodiče, zákonní zástupci,  

S počátkem nového školního roku si Vám dovoluji shrnout události v roce 2019/2020. 

Školní rok jsme zahájili již na třech pracovištích: Ostrava – Vítkovice, Ostrava – Poruba a Hlučín s 

celkovým počtem 47 žáků. Žáci se vzdělávali v devíti třídách. Ve třídě bylo 5–7 žáků a výuku 

souběžně zajišťovaly 2 až 3 pedagogičtí pracovníci (jeden speciální pedagog – třídní učitel a 1 až 2 

asistentky pedagoga). Provoz pracovišť zajišťovalo 39 zaměstnanců. Pro žáky jsme zajišťovali výdej 

obědů, pobyty ve školní družině. V rámci tří projektů EU a MŠMT také obědy, ovoce a mléko do 

škol. Poskytovali jsme přepravu do školy a ze školy vítkovickým dětem a přepravu na 

hipoterapeutické aktivity školní svozovým automobilem. 

 

Školská rada se sešla 2x ve stejném složení jako v předcházejícím roce: 

➢ Mgr. Kateřina Šípová – za pedagogický sbor 

➢ Mgr. Martin Bittner – zástupce za zřizovatele školy 

➢ Paní Zdeňka Horáková – za zákonné zástupce žáků. 

 

2. pololetí školního roku byl ovlivněn nouzovým opatřením z důvodu epidemie Covid – 19. Od 

10.3.2020. do 31.5.2020 jsme měli všechny tři pracoviště uzavřeny a začínali jsme hledat vhodné 

formy distanční výuky. Vznikly jednoduché metodické listy „úkolníčky“, které jsme posílali rodičům 

emailem a jsou také stále dostupné na webu školy. Zintenzivnila se i komunikace s rodiči mobilem a 

online. 

V době uzavření pracovišť jsme realizovali drobné úpravy na pracovištích, např. úprava školní 

vítkovické zahrady, vznik skleníku, zahrádky na pěstování bylin a zeleniny, nevýznamnější úprava 

vznikla na pracovišti v Hlučíně – zřízení prostoru na výdej obědů.  

 

I v tomto školním roce jsme se zapojili do výtvarných a sběrových soutěží, tradičně jsme sbírali papír, 

nepotřebnou elektroniku a baterie, použitý olej, víčka z PET lahví, oděv. Všechny tři pracoviště se 

staly sběrnými místy pro Vánoční krabice od bot. Celkem jsme rozdali do jiných zařízení a rodin více 

něž 270 dárků.  
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Ze speciálně terapeutických aktivit se uskutečnilo celkem:  

➢ 53 hipoterapeutických lekcí (11 v Ostravě – Hrabové, 22 v jízdárně Velká Polom) 

➢ 167 canisterapií (78 v porubské škole, 84 lekcí ve vítkovické škole, 5 lekcí v hlučínské škole) 

➢ 559 individuálních fyzioterapií (183 v porubské škole, 376 ve vítkovické škole) 

➢ 467 muzikoterapií (172 aktivní formy a 295 expresivní formy) 

➢ 13 dětí využilo ve vítkovické škole perličkových koupelí 

➢ 37 žáků pobyt v solné jeskyni (18 ve vítkovické škole, 11 v porubské škole, 8 v hlučínské 

škole) 

➢ 574 žáků absolvovalo výuku v multisenzorických místnostech (418 ve vítkovické škole, 156 

v porubské škole) 

➢ 82 žáků absolvovalo léčebné metody PANAT 

➢ 219 žáků absolvovalo Míčkování 

➢ 218 žáků absolvovalo Bazální stimulaci. 

 

Z celoškolních aktivit mimo prostory pracovišť uvádím ty pro nás nejvýznamnější: Benefiční koncert 

Otevřená srdce 2019, vodní rehabilitace v aquaparku Olešná, účast na Mezinárodní celostátní soutěži 

Motýlek – Kopřivnice, účast na Sousedských dnech „Zažít Ostravu jinak“, pobyty v solné jeskyni, 

společná setkávání se seniory Střediska Diakonie ČCE, společné aktivity s dětmi MŠ Sluníčko 

Ostrava – Poruba a MŠ Mitušova Ostrava – Hrabůvka. Dle možností jsme vyjížděli do divadla a na 

další kulturní a společenské akce. Pro rodiče byla vytvořena nabídka vnitřních seminářů, školení. 

 

Finančně nám byly podpořeny dva projekty:  

➢ Magistrát města Ostravy – přeprava a celoroční činnost – individuální fyzioterapeutická 

péče, canisterapie, fyzioterapie 

➢ Komunikace bez bariér – zakoupení IPadů na zkvalitnění výuky, proškolení pedagogických 

pracovníků. 

 

Znovu jsme žádali o přidělení nebytových prostorů v Orlové a Havířově, za účelem otevření dalších 

odloučených pracovišť, ale neúspěšně. Projekty na zakoupení interaktivní tabule na pracoviště do 

Hlučína nám nebyly finančně podpořeny. 
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Tento školní rok 2020/2021 se zaměříme na renovaci vstupů do škol, inovace ve výuce, hledání 

vhodných prostorů a možností vzniku odloučených pracovišť, zajištění financí na přepravu svozovým 

automobilem a podporu terapeutických aktivit, zakoupení interaktivní tabule do Hlučína a do 

Vítkovic, zakoupení 3D brýlí do výuky. 

 

Přeji pevné zdraví, energii a hodně sil v této nesnadné covidové době. 

 

Zpracovala dne 12 9. 2020  

 

 

PaedDr. Mgr. Irena Johanka Savková 

Ředitelka školy 


