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Ach ten podzim je tak krásný,
jen se kouknu a hned básním.
Kdyţ je vítr pouštím draka,
pouštím ho na poli mezi oblaka.
Stromy ztrácí svoje listy,
a ty listy jsou tak čistý.
Podzim to je krásný čas,
příští rok tu bude zas.

1. Základní informace o historii školy
Speciální ZŠ při Priessnitzových léčebných lázních a. s. byla zřízena v únoru 1992. V roce
2000/2001 začala plnit úkoly speciální školy, která navazuje na práci kmenových škol po celé
republice, ze kterých děti přicházejí na dobu 6-ti týdnů.
V roce 1999 byla škola přemístěna do budovy bývalé MŠ na Kalvodově ulici, č. p. 360. Získala tím
prostorné třídy, jazykovou učebnu a dvě herny. Jedna z nich je vybavena počítačovou technikou.
Ke škole patří i zahrada, která bývá vyuţita především v době mimoškolní činnosti.
Vyučování je organizováno dle momentálního turnusového reţimu. Konec vyučování byl stanoven
denně na 14:05 hodin. Vyučují se u nás děti, které jsou ubytované v budově Karolina a děti
školního věku z léčebného domu Bílý Kříţ, Wolker, Mír, Jubilejní vila a Maryčka.
Od 1. 7. 2000 naše škola vstoupila do právní subjektivity.
1. 9. 2005 došlo ke změně názvu školy na: Základní škola a Mateřská škola při Priessnitzových
léčebných lázních a.s., Jeseník.

2. Personální obsazení školy
Ředitelka ZŠ a MŠ

Mgr. Eliška Jeţková

Zástupkyně ředitelky

Mgr. Jana Štrajtová

Třídní učitelé

Mgr. Věra Kuţílková
Mgr. Eva Fišerová
Mgr. Marie Turková
Mgr. Hana Augustynková

3. Seznam žáků
Viktorie Vágnerová
Daniel Stejskal
Zoe Casadio
Dominik Pecháček
Natálie Maderská
Lukáš Kielbas
Noemi Delongová
Jakub Matoušek
Lenka Kotlárová
Hana Matýsková
Nela Kočicová
Adéla Zajacová
Josef Stehno
Lukáš Vrablic
Nikol Píšťková
Nikolas Ţemlička
Eliška Lindnerová
Miriam Gachi
Dominik Dřevojánek

Jakub Vrablic
Jan Vitovský
Lexie Rovňaníková
Leontýna Řezáčová
Lucie Krejsová
Aneta Blahová
Elena Navrátilová
Lukáš Novák
Alex Ţemlička
Karolína Vágnerová
Agáta Frainová
Martin Lindner
František Medek
Jan Botek
Daniel Gachi
Nikolas Buksa
Jakub Slavík
Martin Procházka

Vilém Smola
Jan Matoušek
Lukáš Zajac
Lukáš Jarchovský
Petr Motyka
Jan Pospěch
Tomáš Dočkal
Ondřej Mynář
Daniel Mana
Patrik Čos
Damián Doleček
Natálie Lhotská
Tadeáš Potěšil
Kateřina Dračínská
Patrik Mynář
Hana Hanousková
Jan Sztefek
Daniel Branny

Johana Stejskalová
Michal Suchánek
Anna Karolína Schleser
Zuzana Šimíčková
Adam Šimek
Richard Kuzník
Samuel Gachi
Vojtěch Bortel
Monika Marynčáková
Petra Vitovská
Michal Šuhaj
Karolina Hromjáková
David Smištík
Viktor Kubalák
Petr Jaroslav Valica
David Kocian
Kateřina Roháčková
Leona Kubaláková

Zakladatel našich lázní, Vincenz
Priessnitz,

se

narodil

4.

října

1799 v Gräfenberku (dnes Lázně
Jeseník) v rodině sedláka.
Poté co si sám vyzkoušel léčbu
pomocí pramenité vody a vyléčil
se

ze

smrtelného

utrpěl

v mládí,

úrazu,
začal

který

budovat

lázně. Prosazoval léčbu čerstvým
vzduchem, vodou a například i
prací.
Slavnému rodákovi jsme věnovali
na začátku října projekt
Vincenze
podrobně
ţivotem.

Priessnitze“.

Ţáci

seznamovali
Namalovali

„Dny
se

s jeho

obrázky

a

pokusili se ve skupinách vhodně
doplnit chybějící text.

Školní rok 2015/2016 má na naší
škole nový projekt „Ovoce a zelenina do
škol“. Cílem projektu je dosáhnout u
dětí kladného vztahu k ovoci a zelenině,
podpořit jejich zdravý ţivotní styl a
bojovat proti dětské obezitě. Ţáci přijali
projekt s obrovským zájmem.

V hodinách

anglického

jazyka

si

připomínáme

Halloween. Je to anglosaský lidový svátek, který
se slaví 31. října většinou v anglicky mluvících
zemích (např. USA, Velká Británie, Irsko aj.)
Ţáci 1. stupně si osvojili malou slovní zásobu na
téma „Halloween“ a měli moţnost vymalovat si
obrázky.

Ţáci 2. stupně se seznámili s webovou stránkou „Nekuřátka“. Naučili se,
jak působí kouření na zdraví, kolik škodlivin je v cigaretách a spočítali,
kolik peněz ušetří, kdyţ kouřit nebudou.

5.

října

jsme

s ţáky

plnili aktivity ke Dni
stromů (20. 10.). Ţáci
zhlédli
potom

prezentaci,
jsme

besedovali.

společně

Na

závěr

kreslili na dané téma.
Ţáci školy hlasovali na
soutěţní výstavce.

Aktivita do Etické výchovy „Veselý příběh podle tří slov“ – 6., 7.
třída.

Byla jednou jedna čarodějka, která se jmenovala Anabel. Byla velice
nešikovná a lehce slepá. Jednou si chtěla udělat lektvar, ale místo
napsaných ingrediencí do svého kotlíku s lektvarem přihodila místo
netopýřích pařátů celého netopýra a místo kočičího jazýčku tam
přihodila celého svého kocoura. Lektvar samozřejmě vybuchl.
Jednoho dne letěla Anabel na koštěti, koupit si brýle do obchodu
„Oční Optica u Ollivandera“. Tam zjistila, ţe má 14 dioptrií, a
také, ţe zapomněla peníze v jeskyni, ve které bydlela. Tak se domů
do jeskyně vrátila s prázdnou.

V našem domě ve sklepě bylo strašidlo. Nebyl to obyčejný dům.
V pokoji, kde spalo miminko a cucalo dudlík, jsme našli čarodějku,
která vařila lektvar. Lektvar slouţil k tomu, aby uspal miminko.
Probudí ho jenom pusinka od maminky.

4. Závěr
Chtěli bychom poděkovat všem rodičům, kteří zaslali finanční příspěvek nebo
věnovali škole materiální dary.
V tomto turnusu oslavili narozeniny: Tomáš Dočkal, Elen Navrátilová, Kateřina
Dračínská, Jan Matoušek, Hana Hanousková, Kateřina Dračínská, Agáta Frainová,
Zuzana Šimíčková.
Srdečně blahopřejeme.
Podzim nemá listí,
podzim nemá ani kvítí.
V podzimu se draci pouští,
v podzimu stromy spí.
Podzim je třetí roční období,
podzim je příprava na zimní období.
V podzimu děti nastupují poprvé do školy,
máme taky podzimové prázdniny.
A co ještě víc si přát,
neţ vyrůstat s tím koho máš rád.
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