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Základní škola a Mateřská škola
při lázních, Velké Losiny

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ
ŠKOLA PŘI LÁZNÍCH, VELKÉ lOSINY

Charakteristika školy
Školy při zdravotnických zařízeních patří do našeho
vzdělávacího systému a jsou neodmyslitelnou součástí
komplexní rehabilitační péče o dětské pacienty. U nás se léčí
děti z celé republiky s indikací neurologická onemocnění,
nemoci pohybového aparátu, kožní onemocnění a
onemocnění onkologická.
Ve škole se děti odreagují od léčebných procedur a zároveň vědí, že po návratu domů nemusí dohánět učivo a
lépe se opět zařadí do práce na své kmenové škole.
O výuku žáků pečuje tým pedagogických pracovníků převážně se vzděláním pro náš typ školy. Učitelé úzce
spolupracují se zdravotníky, rodiči i kmenovými školami žáků, kromě toho využívají také vazby s řadou dalších
institucí a subjektů.
Třídy školy jsou umístěny ve dvou budovách. V pavilonu Šárka se nachází třída s bezbariérovým
přístupem pro neurologické děti. V pavilonu Knížecí, kam děti dochází za doprovodu učitelky nebo
rodičů, se kromě tříd s možností interaktivní výuky nalézá také počítačová učebna, která je maximálně
využívána nejen při výuce, ale i v době mimoškolní činnosti dětí. Je zde i třída mateřské školy, kde děti
pracují pod vedením paní učitelky dle školního vzdělávacího programu „Také já chci chodit do školky“
přizpůsobeného našim podmínkám. Všechny učebny jsou moderně zařízené. Hezké prostředí tříd,
barevné lavice, výzdoba stěn a množství moderních pomůcek vytvářejí ty nejlepší podmínky pro výuku dětí.
Vlastní vyučování navazuje na výuku kmenových škol formou vstupních
dotazníků, kde učitelé kmenových škol podají informace o vzdělávacím
programu žáka, aktuálně probírané látce a plánu učiva na dobu pobytu
v lázních. Vyučuje se všem hlavním předmětům včetně cizích jazyků.
Předměty jako hudební, výtvarná a tělesná výchova nahrazují zájmové
kroužky, případně léčebné procedury. Výuku zpestřujeme řadou
doprovodných vzdělávacích a kulturních akcí.
Kromě toho děti pravidelně připravují pod vedením učitelek vydávání
školního časopisu Pramínky, do kterého přispívají a který si odvážejí s sebou
na památku. Během pobytu sledují třídní učitelé svátky či narozeniny dětí,
aby jim popřáli a předali malý dáreček. Vše je financováno z příspěvků
rodičů a přátel školy pro sdružení Pramínek, které umožňuje také zájmovou
činnost dětí. Příspěvek je dobrovolný, o způsobu použití jsou rodiče
informováni předem letákem.

Ve spolupráci se sdružením Pramínek byla zajištěna finanční i materiální podpora školních i
mimoškolních aktivit dětí, výlety, odměny do soutěží, upomínkové fotografie, časopis aj.

Duben - květen
1.4. – Mezinár. den ptactva
7.4. – Světový den zdraví
22.4. – Den Země
30.4. – Filipojakubská noc –
čarodějnice
1.5. – St.svátek
– Svátek práce
3.5. – Den slunce
4.5. – Den hasičů
12.5. – Den matek
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CHVÁLÍME ŽÁKY

Z naší školy

Lukáš Střelec
Filip Střelec
Jakub Tichý
Kateřina Mikovčáková
Anna Vojtášková
Sára Školarová
Hrbáčková Anna

Svátek/narozeniny slaví

Anna H. 28.4.
Sofie 8.5. (4 roky)
Isabela Ďuríková
Evelína 30.5. (4 roky)
Sebastian Ďurík
Jeremiáš 8.5. (6 let)
Pavel Zdražil
Anna 4.5. (4 roky)
Klaudie 5.5. (sv.)
Všechny děti MŠ

Katka

´Filip

GRATULUJEME!!!
Pavel

Anička

Sára

Isabela

22.4. – Den Země

Pavel

Filip

Co do přírody nepatří?

Spočítej a napiš

Do které popelnice to patří?

30.4. - Čarodějnice

Najdi v obrázku, spočítej a zapiš

Anička H.

Domaluj podle návodu

Z mateřské školky

Omalovánka

HÁDANKY
Létám mezi hvězdami,
zametám vám na zemi.
Copak jsem?
Tvar mám do špičky,
chráním vaše hlavičky.
Copak jsem?

