Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici,
Opařany 160

Vážená paní ředitelko,
Vážený pane řediteli,
jistě jste v médiích zaznamenali zprávy o možném zrušení největší dětské psychiatrické nemocnice
v České republice – DPN Opařany. Důvodem možného uzavření nemocnice je nedostatek odborného
lékařského personálu.
My, jako škola zřízená při DPN Opařany, si plně uvědomujeme, že zrušením této instituce nemizí
problematika žáků, kteří dlouhodobě selhávají ve svém sociálním prostředí, popřípadě ve svých
kmenových školách. Ve spolupráci se zřizovatelem školy, kterým je Jihočeský kraj, jsme se rozhodli i
nadále nabízet možnost poskytovat speciálně pedagogickou péči žákům a jejich zákonným zástupcům,
kteří o naše služby projeví zájem.
Co nabízíme?
- kmenovým žákům nabízíme výuku dle ŠVP „ Škola jako pozdrav slunci“ pro ZŠ a ZŠS
- diagnostický nebo dlouhodobý pobyt v naší škole
- úzkou, již zavedenou spolupráci s PPP a SPC v regionu – naplňování závěrů zpráv a jejich plné
aplikování v praxi, včetně tvorby IVP
- výuku přizpůsobenou specifickým potřebám žáka
- vzdělávání dle individuálních vzdělávacích plánů
- zohledňování zdravotního stavu žáka
- vzdělávání žáka dle jeho možností a schopností
- posilování sebedůvěry a sebevědomí žáka
- rozvíjení sociálních dovedností
- menší třídní kolektiv
- klidné a podnětné prostředí
- moderně vybavené třídy (muzikoateliér, cvičný byt, tělocvična, školní zahrada s přírodní
učebnou, učebna smyslové výchovy, učebna nácviků sociálních a komunikačních dovedností u
žáků s PAS)
- Augmentativní a alternativní komunikace AAK - (znaková řeč, piktogramy, fotografie, výuka
možná v českém znakovém jazyce)
- pokud by byl zdravotní stav žáka natolik závažný, že by po určitou dobu nebyl schopen do školy
docházet, jsme ochotni mu výuku zajistit v domácím prostředí – a to buď distančně, nebo
docházkou vyučujících za žákem
- využívání denní školní družiny (6.30-16.00 hodin)
- stravování žáků – obědy zajištěny v ZŠ Opařany
- péče o školní zvířecí kamarády – želvy zelenavé, oblovky africké
Veškerou speciálně – pedagogickou péči zajišťuje tým speciálních pedagogů a asistentů pedagoga s
dlouholetou praxí se žáky vyžadujícími individuální přístup a specifické výchovně vzdělávací postupy.
Věříme, že ve spolupráci s Vámi se nám společně podaří oslovit zákonné zástupce žáků, pro které by bylo
vzdělávání v naší škole přínosné.
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