Mateřská škola,
Základní škola a
Dětský domov

IVANČICE

Co nabízíme?



Přátelské prostředí



Péči odborníků – speciálních
pedagogů a psychologa



Přirozené vedení Vašeho
dítěte



Programy vzdělávání ušité na
míru dětem s různými
vzdělávacími potřebami



Přitažlivé a účinné metody
rozvoje komunikace



Projektové vyučování



Prostornou zahradu
s možnostmi hraní i vyučování
v terénu

Mateřská škola, Základní škola
a Dětský domov, Ivančice
Široká42, 664 91 Ivančice
Telefon: 546 451 931, 777 572 070
e-mail: spec.sk.iva@volny.cz
http://www.specskiva.cz

PRO DĚTI SE
ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

PROFIL ŠKOLY

SOUČÁSTI ŠKOLY

Naše škola vznikla v roce 1894.
Celé generace učitelů se podílejí
na výchově a vzdělávání dětí se
sluchovým postižením, a od roku
2008 poskytují svoje služby i
dětem s dalšími druhy
zdravotního postižení, které jsou
spojené s problémy v oblasti
komunikace. V současné době
poskytujeme vzdělávání dětem a
žákům se sluchovým postižením,
vadami řeči, poruchami
autistického spektra, se středně
těžkým a těžkým mentálním a
kombinovaným postižením.

Speciálně pedagogické centrum pro
děti se sluchovým postižením

Tradici má smysluplná a praktická
výuka českého jazyka založená na
zpracovávání skutečných zážitků
písemnou formou v podobě deníku
a rozhovoru a následné mluvnické
práci s tímto jedinečným
materiálem.
Samozřejmostí je výuka
podporovaná počítačovými
prezentacemi.
Pro žáky s těžkým postižením je ve
škole vybudováno chráněné hravé a
stimulující prostředí a zajištěna
odpovídající výuka založená na
individuálním přístupu.
Celoškolní celoroční projekty
vytvářejí podmínky pro společné
zážitky všech dětí a
nezapomenutelné vzpomínky.

SEZNAMTE SE S VÝHODAMI NAŠÍ
ŠKOLY
Proč si vybrat právě nás?
Nabízíme celé spektrum vzdělávacích
programů a pro Vaše dítě společně
vytvoříme nejlepší cestu vedoucí k získání
základního vzdělání.
Máme zkušenosti s rozvojem komunikace u
dětí s různým druhem postižení.
Nabízíme








individuální logopedickou péči
vedení podle mateřské reflexní
metody založené na uvědomělém
vnímání všech projevů dítěte a
přirozené komunikaci o tom, co dítě
zajímá
metodu komunikace VOKSem
(výměnným obrázkovým systémem)
použití prostředků alternativní a
augmentativní komunikace (AAK)
výuku českého jazyka metodou
rozhovoru
důraz na skutečné čtení
s porozuměním podle schopností
dítěte

Naše motto:
„ Vytváříme příležitosti pro všechny.“

Mateřská škola pro děti se sluchovým
postižením, s vadami řeči, s poruchami
autistického spektra a
s kombinovaným postižením
Základní škola pro žáky se
sluchovým postižením, s vadami řeči,
s poruchami autistického spektra
Základní škola speciální pro žáky
s poruchami autistického spektra, se
středně těžkým mentálním, těžkým a
s kombinovaným postižením
Internát
(pro zájemce)
Dětský domov
Školní jídelna

TĚŠÍME SE NA VÁS!

