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OSTATNÍ 
NÁBYTEK

návrh ve 3D, zamûfiení, 
v˘roba, montáÏ

prodej matrací 
a lamelov˘ch ro‰tÛ

KUCHYNù, MATRACE, SK¤ÍNù

Horní Palava 2, Blansko
po, st, pá: 8:00 – 15:00

út, ãt: 8:00 – 17:00

tel.: 724 032 259 | nabytek@xyla.cz | www.xyla.cz

Informace podá MUDr. Rastislav ·u‰ol 
v urologické ambulanci.

www.urologieblansko.cz

Rehabilitujte svaly pánevního dna, které jsou uvolnûné a pokleslé.
Tyto svaly Vám zaji‰Èují udrÏení moãi.

VyuÏijte pfiístroj BIOCON 2000 W

Máte únik moãi? Chcete se toho zbavit a Ïít „v suchu”?

BLANSKO, K. H. Máchy 17 (budova záchranné sluÏby)
Tel.: 516 527 870, 
ordinaãní doba: ÚT, ST, PÁ 7.00 – 13.00 hod.
LETOVICE, Pod Klá‰terem 17
Tel.: 516 474 151, 
ordinaãní doba: âT 7.00 – 11.00 hod.

Grantov˘ projekt Operaãního programu Vzdûlávání pro konkuren-
ceschopnost Lep‰í start, reg. ã. CZ.1.07/1.2.17/02.0037 (doba re-
alizace 1. 3. 2013 - 27. 2. 2015), jehoÏ realizátorem je Základní
‰kola Velké Opatovice, okres Blansko, spadá do oblasti podpory 7.
1. 2 - Rovné pfiíleÏitosti dûtí a ÏákÛ, vãetnû dûtí a ÏákÛ se speciál-
ními vzdûlávacími potfiebami. Projekt je spolufinancovan˘ ESF
a rozpoãtem âR, jeho schválen˘ rozpoãet je 2 553 065 Kã.

PROJEKT LEP·Í START 
NA Z· VELKÉ OPATOVICE

Projekt je zamûfien na péãi o Ïáky se
speciálními vzdûlávacími potfiebami, tj.
Ïáky s v˘vojov˘mi poruchami uãení
a chování, Ïáky s vadami fieãi, Ïáky se
zdravotním znev˘hodnûním, Ïáky se so-
ciokulturním znev˘hodnûním i Ïáky
s problémov˘m chováním. 

Ve ‰kole pracuje ‰kolní psycholog,
kter˘ poskytuje svoje sluÏby ÏákÛm
‰koly, jejich zákonn˘m zástupcÛm i pe-
dagogÛm. Od ‰kolního roku 2013/2014
nav‰tûvují Ïáci tzv. dyskrouÏky. âinnost
dyskrouÏkÛ zaji‰Èují odbornû pro‰kole-
né asistentky. DyskrouÏky jsou zamûfie-
ny na pomoc ÏákÛm s v˘vojov˘mi poru-
chami uãení v ãeském jazyce, matemati-
ce a v anglickém jazyce na 1. i 2. stupni.
Ve ‰kole pÛsobí kvalifikovan˘ logoped,
kter˘ se vûnuje ÏákÛm s poruchou fieãi.
Byly vytvofieny sady pracovních listÛ,
které jsou vyuÏívány v dyskrouÏcích,
v logopedickém krouÏku i v bûÏné v˘uce.
Vzdûlávací materiály jsou rovnûÏ publi-
kovány na ‰kolním webu, kde je Ïáci
mohou vyuÏívat pro domácí pfiípravu.
Îáci se zdravotními problémy nav‰tûvu-
jí zdravotní tûlesnou v˘chovu a relaxaã-

ní cviãení ve vodû. ÎákÛm se sociokultur-
ním znev˘hodnûním se vûnují asistentky,
které dohlíÏejí na pfiípravu ÏákÛ na v˘uku,
no‰ení ‰kolních pomÛcek a spolupodílejí
se na fie‰ení v˘chovnû-vzdûlávacích pro-
blémÛ svûfien˘ch ÏákÛ. 

V dobû realizace
projektu se uskuteãnilo
5 tematicky zamûfie-
n˘ch akcí – tzv.
Aktivních odpolední
pro Ïáky se speciálními
vzdûlávacími potfieba-
mi (SVP) a jejich zá-
konné zástupce. Pro
Ïáky zapojené do pro-
jektu jsme realizovali
v˘chovnû-terapeutick˘
program Canisterapie
a exkurze na farmu do
Pfiedklá‰tefií u Ti‰nova,
do Westernového mûs-
teãka Boskovice a do
Brna (náv‰tûva diva-
delního pfiedstavení
a Bonga nebo Tech-
nického muzea).

Pro realizaci zmínûn˘ch aktivit byla za-
koupena celá fiada v˘ukov˘ch pomÛcek
(cviãebnice, speciální uãebnice pro Ïáky
s poruchami uãení, logické hry, SW, pra-
covní se‰ity, speciální vymalovánky, elek-
tronick˘ bzuãák, logopedická zrcadla, gym-

nastické míãe, cviãební podloÏky, rela-
xaãní vaky, elektronické uãební pomÛcky,
pomÛcky pro relaãní cviãení i cviãení ve
vodû, …). Ve ‰kole byl zfiízen informaãní
kiosek (stolní PC sestava se 4 terminály),
kde si Ïáci v dobû mimo vyuãování mo-
hou vyhledávat informace, mají pfiístup ke
vzdûlávacím materiálÛm a testÛm. Kiosek
je urãen v‰em ÏákÛm ‰koly vãetnû tûch,
ktefií nemají doma poãítaã ãi pfiipojení
k internetu. ·kola vytvofiila pracovi‰tû pro
Ïáky se SVP – tzv. dyscentrum – na tomhle
pracovi‰ti pÛsobí psycholog, speciální pe-
dagog, logoped a realizuje se tu také ãást
dyskrouÏkÛ. Pro ãinnost dyskrouÏkÛ je dá-
le urãena jedna uãebna na 1. stupni a jedna
uãebna na 2. stupni. Tyto uãebny jsou vy-
baveny stolní PC sestavou a ãástí uãebních
pomÛcek.

Cel˘ pedagogick˘ sbor absolvoval
sérii ‰kolení zamûfien˘ch na práci se Ïá-
ky s poruchami uãení a chování, uãitelé
1. stupnû a vychovatelky ‰kolní druÏiny
se zúãastnili ‰kolení zamûfieného na lo-
gopedickou prevenci.

Text: Mgr. Marie ·imáãková 
Foto: archiv ‰koly

Dûti pracují se speciálnû vy‰kolenou pedagoÏkou.
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