VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017
Pracoviště Brno Ibsenova 1
třídy ZŠ I1, I2, I3, I4, I5, I6, PRŠ Pr 1, Pr2, Pr3
Školní rok 2016/17 jsme na pracovišti Ibsenova zahájili ve čtvrtek 1. září, kdy jsme po letních
prázdninách přivítali děti a rodiče v prostorách školy. V tento den byla také slavnostně otevřená
školní zahrada, která v posledních letech prošla výraznou rekonstrukcí. Děti a rodiče si tak
mohli poprvé vyzkoušet nové herní prvky, které v průběhu léta na zahradě přibyly. Základní
škola speciální měla v tomto školním roce na pracovišti Ibsenova šest tříd, praktická škola
jednoletá jednu třídu a praktická škola dvouletá dvě třídy. Celkem se ve škole vzdělávalo 72
žáků. Výuku vedlo 11 pedagogů za pomoci 9 asistentů. Školní družinu navštěvovalo 30 žáků
ve třech odděleních, pod vedením čtyř vychovatelek. Odbornou praxi na naší škole absolvovalo
celkem 47 studentů z Masarykovy univerzity v Brně, Palackého univerzity v Olomouci a vyšší
odborné školy sociálně právní. V rámci své praxe nás také pravidelně navštěvovali studenti
akreditovaného kurzu pro asistenty pedagoga, pořádaného střediskem služeb školám.
Systém ucelené rehabilitace na naší škole nabízí žákům možnost navštěvovat nejrůznější
terapie. V tomto školním roce žáci opět dojížděli na hiporehabilitaci do sdružení Piafa ve
Vyškově a sdružení Epona v Hostěnicích. Ve sdružení Piafa několik žáků také využilo možnost
fyzioterapie. V prostorách školy pak pravidelně pod vedením zkušených psovodů a pedagogů
školy probíhala canisterapie. Hydroterapie byla realizována ve vířivce v plaveckém areálu na
Kraví Hoře, kam žáci dojížděli pravidelně každou středu. Část žáků základní školy speciální
také pravidelně navštěvovala odborně lektorovaný plavecký výcvik v bazénu TJ Tesla na
Lesné. Žáci praktické školy pak na stejném místě mívali jednou týdně hodiny plavání pod
vedením paní učitelky Rozehnalové. Všechny třídy se pravidelně střídaly v návštěvách solné
jeskyně. Vybraným žákům byla po celý školní rok věnována i individuální logopedická péče.
V rámci vyučování byly integrovány i prvky dalších terapií, například muzikoterapie,
arteterapie, ergoterapie a dramaterapie. Nově na naší škole také jednou v měsíci probíhala pod
vedením zkušených lektorů terapie loutkou. K relaxaci a stimulaci žáků sloužil školní
snoezelen. V letošním školním roce škola získala certifikát Pracoviště pracující s konceptem
Bazální stimulace® a započala vzdělávání svých pedagogických pracovníku v Handle přístupu.
Výuka žáků jako obvykle neprobíhala jenom v uzavřených prostorách školy. Pedagogové a
vychovatelé využívali k výuce i nově zrekonstruovanou školní zahradu. V průběhu celého
školního roku žáci v rámci prožitkového učení navštěvovali nejrůznější místa, výstavy,
divadelní představení, účastnili se exkurzí nejen v Brně, ale i v jeho okolí. V tomto školním
roce žáci navštívili například Archeopark na Pálavě, kovárnu v Těšanech, stálou expozici
v Technickém muzeu v Brně, v Moravském zemském muzeu, v Moravské galerii a mnoho
dalších výstav v Brně a blízkém okolí. Mnoho tříd se zajelo také podívat do zoologických

zahrad v Brně, Vyškově nebo Lešné. I tento školní rok jsme několikrát navštívili planetárium a
hvězdárnu v Brně na Kraví hoře (programy – Život stromu, Soumrak dinosaurů). V září nás ve
škole navštívilo divadlo Sandry Riedlové se svou Africkou pohádkou a v listopadu nás opět
navštívil kouzelník Katonas. V průběhu celého školního roku pedagogové se svými žáky také
dojížděli na představení do různých brněnských divadel. V divadle Polárka jsme zhlédli
představení Cirkus Unikum, v divadle Bolka Polívky například představení Čtyřlístek
v pohádce, Tetiny o zimě, Obušku z pytle ven, Šípková Růženka, Tetiny o jaru, Rumcajs,
Vodník kapička, Černoušek v Asii a v klubu Leitnerova Příběhy včelích medvídků a Jak Uhlíř
skoumal svěrák. V červnu se již tradičně většina žáků podívala na policejní den na náměstí
Svobody v Brně a seznámila se tak s prací policie.
Kromě výuky nabízí naše škola svým žákům i možnost navštěvovat volnočasové aktivity
v podobě zájmových kroužků. V letošním školním roce si žáci mohli vybrat taneční kroužek,
dramatický kroužek nebo náboženství. Taneční kroužek letos navštěvovalo ve dvou skupinách
celkem 20 žáků. Výsledky své celoroční práce prezentovali na festivalu speciálních škol a
stacionářů v Rájci Jestřebí, na festivalu malých divadelních forem Kukátko v Moravské
Třebové, na vánoční besídce školy a na nejrůznějších vernisážích. V rámci her Emil open
vystoupili také na náměstí Svobody v Brně. Kroužek náboženství letos navštěvovali čtyři žáci
a dramatický kroužek sedm žáků.
K životu naší školy neodmyslitelně patří i sportovní aktivity. Naší žáci se každoročně účastní
nejrůznějších sportovních závodů a soutěží. V letošním školním roce to byl běžecký pohár
v Blažovicích, kde jsme získali krásné 1. a 2. místo, běžecký pohár Vranovský žleb – 1. místo,
mistrovství republiky v plavání ve Zlíně – 4. a 5. místo. Z regionálních her speciálních
olympiád v Brně si naši žáci odvezli sedm zlatých, dvě stříbrné a čtyři bronzové medaile. Nově
jsme se také zúčastnili mezinárodních Evropských her mládeže Emil open, na kterých jsme
získali tři zlaté, šest stříbrných a čtyři bronzové medaile. V listopadu byl pro naše žáky
připraven sportovní den na VUT Purkyňova a naše škola se stala hostitelem turnaje ve Stiga
hokeji. Jako každý rok jsme také navštívili Dortiádu s Kometou.
Naše škola se každoročně účastní i nejrůznějších výtvarných soutěží a výstav. V tomto školním
roce to byly soutěže Příroda našima očima, kterou pořádá Slovenské muzeum ochrany prírody
a jaskyniarstva, výtvarná soutěž na téma V noci, pořádaná Kontem Bariéry, Mezinárodní dětská
výtvarná výstava Lidice 2017, na které naše škola získala medaili za kolekci malby a kresby a
čestné uznání si z ní odvezli žáci Adam Chobola a Marie Palyusiková, výtvarná soutěž Voda
štětcem a básní, na které obdrželi cenu redakční rady žáci Eliška Vrbková a Tomáš Vítek, a
výtvarná soutěž Konta bariéry na téma Zima, na které žákyně Míša Hrdličková a Denisa
Fatková získaly krásné první místo. Již čtvrtým rokem organizovala naše škola také výtvarnou
soutěž škol vzdělávajících žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Malujeme bez hranic.
V letošním roce se jí zúčastnilo 14 škol Jihomoravského kraje a jedna škola ze Slovenska.
Vernisáž oceněných výtvarných prací z této soutěže s mezinárodní účastí se konala v prosinci

v Mahenově divadle v Brně a naše žákyně Denisa Fatková a Míša Hrdličková v ní získaly
krásná třetí místa. Výtvarné práce našich žáků letos v dubnu také vyzdobily chodby KÚJMK.
Nedílnou součástí výtvarného projevu našich žáků jsou i keramické výrobky vytvořené
v hodinách výtvarné výchovy, pracovní výchovy nebo ve školní družině. Spolu s jinými
rukodělnými výrobky je každoročně prezentujeme na Hrnčířském jarmarku v Kunštátu na
Moravě a řemeslném jarmarku ve Sněžném. Na obou akcích se naše výrobky setkaly s velkým
zájmem. Nejrůznější rukodělné výrobky netvoří žáci jenom ve výuce. Již čtvrtým rokem
realizujeme s pomocí jedné z maminek, paní Dvořákové, vánoční a velikonoční dílničky,
učitelé pravidelně organizují na podzim Dýňové odpoledne a v prosinci Vánoční tvoření. Na
všech těchto akcích vzniká spousta zajímavých výrobků, které si žáci odnášejí domů.
K životu naší školy neodmyslitelně patří i společné oslavy a akce pořádané společně pedagogy
a rodiči. Pravidelně jednou v měsíci se celá škola schází v tělocvičně, kde společně slaví
narozeniny všech žáků a pedagogů narozených v daném měsíci. V listopadu jsme v prostorách
školy a školní zahrady pořádali pro žáky dýňové odpoledne, před Vánocemi pravidelně za dětmi
přichází Mikuláš a přináší jim spoustu dárků. V únoru se pak koná žáky velmi oblíbená oslava
svatého Valentýna, v květnu na školní zahradě pálení čarodějnic a v červenci pravidelně
společně slavíme Mezinárodní den dětí. Stejně jako minulý školní rok i letos nám oslavu
zpestřila svou návštěvou kapela Velvet z Blanska. Každoročně nejočekávanějším společným
setkáním rodičů, žáků a pedagogů školy je vánoční školní besídka. V tomto školním roce se
konala 19. prosince v klubu Musilka a všechny třídy na ní předvedly svá vystoupení, která se
setkala s velkým ohlasem.
V rámci projektu Společné objevování nás v prosinci navštívilo 5 žáků a dva pedagogové
z partnerské školy v Bratislavě. Setkání bylo zaměřené na společné prožití terapií ucelené
rehabilitace. Naší hosté společně s našimi žáky absolvovali ukázkové hodiny canisterapie,
muzikoterapie, terapie loutkou a snoezelenu.
V druhé polovině května většina žáků spolu se svými pedagogy a asistenty opustila Brno a
odjela na školu v přírodě. V tomto školním roce jsme opět zamířili na Vysočinu, do Zubří, kde
měli žáci možnost aktivním způsobem poznávat přírodu kolem sebe, ale i odpočívat a relaxovat
v klidném prostředí. Pedagogové pro ně připravovali v průběhu celého pobytu pestrou nabídku
her, výletů a nejrůznějších aktivit.
V červnu se jednotlivé třídy naší školy vydávají na školní výlety do blízkých i vzdálenějších
míst. Některé zůstávaly v Brně a jeho okolí a navštívily třeba Mariánské údolí, Brněnskou
přehradu nebo koupaliště, jiné se vydávaly do míst vzdálenějších jako například Zoo Lešná,
Dinopark Vyškov, Modrá u Velehradu nebo Valeč. Školní rok 2016/17 byl plný nejrůznějších
zážitků, akcí a setkání a doufáme, že podobně tomu bude i v příštím školním roce.

Pracoviště Brno, Kyjevská 5 - Dětské rehabilitační centrum MEDVÍDEK,
třídy ZŠ K, MŠ K1, MŠ K2, MŠ K3, MŠ K4
Ve školním roce 20016/17 byla v Dětském rehabilitačním centru Medvídek (DRC) jedna třída
ZŠ speciální a čtyři třídy MŠ speciální.
Dětem v DRC je poskytována komplexní péče, během dne absolvují časově náročný program
– rehabilitační cvičení pod vedením fyzioterapeuta, magnetoterapii, vodoléčbu, logopedii,
ergoterapii, dle plánu vyšetření psychologa, pediatra a pobyt v ZŠS a MŠS.
V rámci ucelené rehabilitace se děti účastní následujících terapií: canisterapie, muzikoterapie,
alternativní komunikace- VOKS, podpory pohybového vývoje, metody snoezelen. Od září 2016
pracujeme s konceptem bazální stimulace.
Muzikoterapie probíhá pravidelně každý týden, u dětí se těší velké oblibě.
Na canisterapii k nám stejně jako v loňském školním roce docházel psovod s Berrym na tzv.
polohování, tato terapie je určena především pro děti a žáky imobilní, podporuje multismyslové
vnímání a prohřátím svalstva snižuje spasmus. Druhý pejsek rasy Samojed dochází na tzv.
aktivity. Canisterapie je velmi oblíbená u dětí, rodiče jsou za ni velmi rádi.
Denně je využívána multifunkční místnost snoezelen k realizaci relaxačních i stimulačních
technik – baby masáží, míčkování, kartáčování, aromaterapie a k bazální stimulaci.
Žáci ZŠS a děti MŠS se jako každoročně účastnili řady zajímavých akcí, které pro ně byly
během školního roku připraveny.
Říjen:
Již pátý rok spolupracujeme s místní pobočkou Mahenovy knihovny, kde čtyřikrát za rok
instalujeme výstavy výtvarných prací našich dětí na různá témata, o těchto výstavách jsou
informováni rodiče, aby mohli výstavu také zhlédnout. Knihovna zapůjčuje našim dětem různé
hry a stavebnice k rozvíjení psychomotoriky, letos paní knihovnice zahájila i „čtení pro děti“.
Hezkých podzimních dnů jsme využili k procházkám a výletům do okolí, sbírali jsme
přírodniny, ze kterých jsme tvořili ve výtvarných a pracovních činnostech.
Poznatky z dopravní výchovy jsme prakticky procvičovali na nedalekém dopravním hřišti,
nebo na zahradě.
V tomto měsíci proběhla v rámci výuky soutěž o nejkrásnějšího dýňového strašáka. Děti byly
rozděleny do dvou skupin a aktivně se zapojovaly při dlabání dýně. V suterénu DRC pak byly
obě dýně vystaveny pod číslem. Všichni příchozí tak měli možnost rozhodnout o vítězi
pomocí hlasování.

Listopad:
Dne 23.11.2016 naše zařízení navštívil divadelní soubor DOMINO s pohádkou ,,O bojácné
myšce“. Do děje příběhů byly vtaženy i naše děti. S radostí tancovaly, zpívaly, ztvárnily lovce
v Africe i zvířátka.
Prosinec:
Je již tradicí, že naše zařízení navštěvuje každoročně v prosinci sv. Mikuláš a jinak tomu
nebylo ani letos. Přišel v doprovodu čertíka a anděla. Nesl velkou knihu hříchů, ve které však
našel převážně jen samé pochvaly a pokud tam byl nějaký prohřešek, děti ho slíbily do
příštího roku polepšit.
Celý prosinec se nesl v duchu vánočních tradic. Snažili jsme se vytvářet vánoční atmosféru,
společně jsme si přiblížili vánoční zvyky a tradice, zpívali vánoční koledy, spolu s dětmi
zdobili stromečky a vyráběli různé vánoční dekorace a přáníčka.
14.12. proběhla v odpoledních hodinách vánoční besídka, kterou pro rodiče pečlivě připravily
děti s pomocí jejich učitelek. Společně zazpívaly koledy, zatancovaly čertí taneček,
zarecitovaly básničky, postavily sněhuláka a nakonec ztvárnily Vánoční pohádku. Děti se
opravdu snažily a všem se besídka moc líbila. Po besídce bylo pro rodiče připraveno
pohoštění a prezentace fotek dětí z různých akcí v „Dětské kavárně“.
Vánoční atmosféru nám přiblížili také studenti ze střední zdravotní školy, kteří si pro děti
připravili příběh o narození Ježíška, zazpívali sborově koledy a na závěr děti odměnili
sladkým překvapením.
V týdnu před vánočními svátky proběhlo již tradiční pečení perníků. Děti se do výroby
zapojily s nadšením - zpracovaly těsto, rozválely ho a nakonec vykrojily různé tvary.
S pečením nám ovšem pomohly naše paní kuchařky. Společně jsme pak při povídání o
vánočních tradicích a zvycích perníčky ochutnali.
Leden:
Jak už bývá každoroční tradicí, vybrané děti v podobě tří králů navštívily všechna oddělení
našeho zařízení. Zazpívaly písničku a hlavně popřály všem dětem i zaměstnancům ať je nový
rok plný zdraví, štěstí a lásky.

Březen:
Již tradiční karneval se uskutečnil 3.března 2017. Každé oddělení si připravilo pro děti vlastní
program v podobě různých soutěží, tanečků, fotokoutku atd. Karneval probíhal již od rána,
kdy děti přicházely v nejrůznějších maskách, které jim rodiče přichystali a končil obědem.

6. března nafotila paní fotografka dětem sadu fotografií a skupinové foto na oddělení.
K velké radosti dětí nás opět navštívil divadelní soubor Domino, který nám tentokrát zahrál
pohádku ,,O malé čarodějnici“. Z dětí se stali malí herci a do pohádky se aktivně zapojovaly.
23.3.2017 se konal veletrh „Pro dítě“, který jsme jeli navštívit. V doprovodu učitelek se děti
vydaly objevovat nová dobrodružství. Na výstavišti na ně čekal bohatý program. Vyzkoušely
si různé atrakce jako skákací hrady, skluzavky, vláček a také shlédly pohádku ,,O
medvídkovi“. Na konci pohádky byla každá z přítomných škol a školek odměněna dárky
v podobě hraček pro děti.
Duben:
Duben se nesl v duchu velikonočních svátků a jak už je každým rokem zvykem, i letos
proběhla soutěž ,,O nejkrásnější kraslici“. Protože minulý rok pomáhali dětem vyrábět
kraslice rodiče, letošní rok se pro změnu vyřádily s dětmi paní učitelky. Všechny tvoření moc
bavilo a výsledná díla byla vystavena v přízemí DRC, kde měli všichni příchozí možnost
hlasovat o vítězi. Proběhlo také oficiální vyhlášení výsledků soutěže, kde byly všechny děti za
svoji snahu odměněny diplomem a drobnou sladkostí.
Děti vyráběly velikonoční dekorace -zasely do misek osení a vyrobily přáníčko.
Květen:
Květen patřil čarodějnicím. Po tři dny se DRC hemžilo kouzelníky, čarodějkami a čaroději a
všude bylo veselo. Program pro děti vytvořily paní učitelky - malí čarodějové zkoušeli strefit
černokněžníka ropuchou, vrhali koulí do hejna netopýrů, chytali neposlušné myšky, připravili
kouzelný lektvar a vytvořili si vlastní škapulíř. Za svoji statečnost dostaly sladkou odměnu.
Ke Dni matek jsme s dětmi vyrobili přáníčka.
Stejně jako loni, tak i letos učitelky MŠ A ZŠ spec. uskutečnily výlet s dětmi za zvířátky do
Komárova. Tentokrát se jelo po jednotlivých odděleních, takže se akce konala ve třech dnech.
Počasí nám vyšlo krásné a všichni si výlet náramně užili.

Červen:
1.červen patří dětem, a tak jsme pro ně uspořádaly na zahradě DRC dětský den. Tentokrát se
nejednalo o řízené činnosti, ale vytvořily jsme pro děti spoustu hracích koutků, takže si každý
mohl vybrat dle nálady, do které činnosti se pustí. Děti mohly hrát kuželky, chytat kačenky v
,,rybníce“, houpat se na houpačce či v síti a v neposlední řadě dovádět na skákacím hradě.

Protože se všem dětem tento den líbil, prodloužili jsme ho až do pátku a i když byli všichni po
celém týdnu unavení, na víkend odcházeli s dobrou náladou.
V závěru školního roku jsme se všichni společně rozloučili s dětmi z mateřské školy a žáky ze
základní školy, které z centra odcházejí. Připravili jsme pro ně rozlučkové dopoledne
s občerstvením a zábavným programem. Na památku děti dostaly pěknou knihu.
V průběhu celého školního roku v MŠ spec. a ZŠ speciální vykonávaly odbornou praxi
studentky vysokých a středních škol.
Všechny učitelky spolupracují s Centrem zdravotně sociální pomoci pro děti se specifickými
potřebami a jejich rodiny, účastníme se zajímavých odborných seminářů.

Pracoviště Otnice, B. Němcové 151, Dětský domov LILA
třídy ZŠ O1, O2, O3 MŠ O1
V tomto školním roce zde byly umístěny 3 třídy Základní školy speciální a 1 třída Mateřské
školy speciální. V každé třídě pracuje jeden třídní učitel. V rámci systému ucelené rehabilitace
se žáci účastnili canisterapie, která probíhala 1x týdně v tělocvičně. Relaxace a stimulace žáků
a dětí pokračovala ve snoezelenu s vodním lůžkem, hvězdným nebem a hudebním ozvučením.
Děti a žáci využívali k relaxaci dětskou rezonanční kolébku, kde intenzivně vnímali melodii a
vibrace. Žáci sbírali zkušenosti při práci s interaktivní tabulí.
Začátkem září jsme se vydali na velkou podzimní vycházku k rybníku, září pokračovalo
dlabáním dýní a zhotovováním dýňových strašáků v atriu domova.
Koncem měsíce jsme vyjeli do malého zoo koutku, který se nacházel v prostředí nemojanského
mlýna.
Pokračovali jsme v našich integračních aktivitách s dětmi a žáky MŠ a ZŠ z Nížkovic a s dětmi
z Dambořic, žáky ze ZŠ z Otnic.
„Dýňování“ jsme si tento podzim ještě užili na večerní akci v Dambořicích, kde po prohlídce
dýňových strašáků děti společně s dětmi z Dambořic plnily úkoly motivované podzimním
dýňováním.
V říjnu nás navštívili žáci ze ZŠ Otnice, kteří si ve třídách společně hráli s našimi dětmi.
Prosinec se nesl v duchu vánočních tradic, kdy děti navštívil Mikuláš, čert a andělé.
V adventním čase jsme jeli za dětmi do Nížkovic, kde jsme společně pekli vánoční perníky,
zpívali jsme koledy a podíleli se na výrobě papírového čerta a anděla. Vyjeli jsme na vánoční
trhy do Brna. Také canisterapie se nesla ve vánočním duchu, neboť nejen děti, ale i psi byli ve

vánočních kostýmech, děti pejsky obdarovaly vánočními dobrotami. Dětem jsme přiblížili
vánoční atmosféru poslechem vánočních koled a zdobením stromečku na vánočních besídkách.
Připravili jsme i tradiční vánoční dílny, kde děti tvořily vánoční ozdoby z papíru, napichovaly
sušené ovoce na špejli.
Za poznáváním zimní přírody a zvířátek jsme vyjeli do Židlochovic, kde v židlochovické oboře
děti pozorovaly a krmily daňky a srnky.
Po Vánocích přišlo období maškarních plesů. Na dětský karneval jsme jeli za dětmi
do Dambořic. Děti v maskách zvířátek a pohádkových postaviček tancovaly a užívaly si
soutěživých her.
V březnu jsme se účastnili akce „Pro děti“ na brněnském výstavišti, kde děti zhlédly loutkovou
pohádku, svezly se ve vláčku, dováděly na skákacím hradě.
Jaro jsme přivítali výletem do Blučiny k rozhledně Výhon, kde děti pozorovaly jarní přírodu,
užily si jarní piknik v přírodě.
Na tradičních velikonočních dílnách děti vytvořily z papíru košíček s papírovými kraslicemi,
vybarvily slepičku s kuřátkem. Aktivně se zapojily do mazání lívanečků marmeládou.
Odměnou za snahu a velikonoční tvoření byla návštěva cukrárny „U Žbánku“ v Otnicích.
Paní učitelky s dětmi předvedly svoji práci na dni otevřených dveří v Domově LILA v Otnicích.
Jízdy na koních, krmení koní a vyjížďku kočárem po lednickém areálu, to vše a víc si děti užily
na jarní škole v přírodě v Lednici.
V květnu děti s baťuškami na zádech zdolávaly nerovný terén na výletě ve ždánickém lese.
V červnu jsme oslavili Den dětí velkým výletem. Společně s dětmi z Nížkovic jsme jeli
autobusem do Nemojan na nemojanský mlýn, kde si děti prohlédly malou domácí zoo,
pozorovaly koně a jezdily na koních a hrály společné hry s dětmi.
Zážitkem a radostí pro děti byl výlet na zámek Slavkov.
Závěr roku jsme oslavili v cukrárně zmrzlinou a piknikem v přírodě.

Pracoviště Střelice, Tetčická 311/69 Zámeček Střelice,
třídy ZŠ Z I
V průběhu letošního školního roku plnilo povinnou školní docházku na odloučeném pracovišti
na Zámečku ve Střelicích 9 žáků, kteří jsou zároveň uživateli sociálních služeb (Domov pro
osoby se zdravotním postižením či Týdenní stacionář) Zámečku Střelice, příspěvková

organizace. Vzhledem k úbytku žáků byla letos v provozu pouze jedna třída, kde s žáky
pracovala třídní učitelka. Výuka probíhala ve skupinkách po třech až pěti žácích, podle
individuálních vzdělávacích plánů. Na doporučení SPC měli všichni žáci sníženou časovou
dotaci výuky.
Vzhledem k míře postižení žáků (převážně těžké až hluboké mentální postižení, kombinované
postižení, autismus) byly pravidelnou součástí výuky alternativní techniky či podpůrné terapie
- AAK, VOKS, podpora pohybového vývoje a polohování, masáže a míčkování, prvky
orofaciální stimulace, stimulace ve snoezelenu, canisterapie a blok muzikoterapie. U
potřebných žáků pracujeme s konceptem Bazální stimulace. Přípravou na supervizi se naše
pracoviště podílelo na získání certifikátu Pracoviště Bazální stimulace. Díky schválené dotaci
z Rozvojového programu MŠMT Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním
postižením jsme na naše pracoviště zakoupili Set bazálních pomůcek pro kombinované vady,
který obsahuje 12 kusů polohovacích pomůcek a rozšířil možnosti při polohování žáků právě
v souladu s konceptem Bazální stimulace.
Převážná část činností se odehrávala ve třídách vybavených potřebnými pomůckami (pomůcky
pro rozvoj jemné motoriky, pro rozvoj smyslového vnímání, polohovací pomůcky, vaky či
sedáky, počítače s příslušnými programy pro žáky s mentálním a kombinovaným postižením).
Jednou týdně jsme využívali prostředí snoezelen k intenzivnějšímu rozvoji smyslového
vnímání a relaxaci. V prostorách tělocvičny, s jejím vybavením a školním přenosným
tělocvičným náčiním, se mohli žáci rozvíjet v oblasti pohybových dovedností.
Zvláště v podzimních a jarních měsících jsme využívali možností pobytu venku. Pozorovali
jsme změny na zahradě během roku, krmili jsme slepice. Zatravněné hřiště jsme využívali
k nácviku samostatného pohybu, pro hry s míčem, kuželkami, jízdě na kolotoči. Podle možností
jsme podnikali vycházky do přilehlého lesa, který nám nabízel zajímavé smyslové vjemy a
přírodní překážky.
V rámci aktivit Zámečku se žáci účastnili některých společenských či sportovních akcí, mezi
nimi turnaj v bocce, koncerty v zařízení, tradiční ples v obecní sokolovně či Zámecký den.
V posledním květnovém týdnu se zhruba polovina žáků zúčastnila rekreačního pobytu na
Březejci.
Žáci mají v Zámečku zajištěnu komplexní péči. Spolupracujeme s klíčovými pracovníky a
pracovníky v sociálních službách, kteří mají žáky celodenně ve své péči, také s rehabilitačními
pracovnicemi. V rámci rehabilitace žáci navštěvují bazén.
Několikrát naše pracoviště navštívili formou exkurze studenti středních škol, v měsíci lednu u
nás vykonávala praxi studentka programu Studium pro asistenty pedagoga.

