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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 využita především v době mimoškolní činnosti.
Vyučování je organizováno dle momentálního turnusového režimu. 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 Kříž, 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 Ježková

Zástupkyně ředitelky

Mgr. Jana Štrajtová

Třídní učitelé

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

3. Seznam žáků
David Hanzlíček
Michal Malík
Eliška Hýblová
Hana Kačurová
Tadeáš Chlán
Anita Škromachová
Josef Bartoník
Natálie Volrábová
Jakub Zikmund
Pavel Janošovský
Jakub Frodl
Martin Kříž
Tereza Zikmundová
Dominika Hájková

Elen Dreiseitelová
Sára Štursová
Kateřina Wyrwolová
Zuzana Matuszynská
Jakub Slaběňák
Elene Kohutová
Sára Malická
Jan Janko
Jiří Švrček
Willy Weiglhofer
Daniel Maléř
Jakub Mikle
Martin Utíkal
Daniela Wyrwolová

Eliška Klubíčková
Markéta Šimíčková
Samanta Grószová
Terezie Maníčková
Miroslav Maxa
Anna Rucká
Ester Hájková
Marek Kolínek
Marian Matuška
Radek Hejzlar
Jana Kramolišová
Michal Lysek
Natálie Sawczuková
Karolina Malická

Amálie Kalová
Jakub Strnad
Filip Toupal
Erik Sova
Daniel Kříž
Jindřich Kraina
Nelly Riesnerová
David Pospíšil
Vojtěch Záklasník
Daniel Nogol
Filip Obšil
Martin Kudela

Na příchod Mikuláše se většina
dětí

těší.

S pomocí

nůţek,

pastelek a lepidel vznikla spousta
krásných Mikulášů a čertů. Pro
Mikuláše přidáváme dvě básničky,
které se můţete naučit.

Z předvánočního tvoření si ţáci odnesli vlastnoručně vyrobená
vánoční přání a drobné dárečky. Školou se nesly koledy a vůně
upečených perníčků. Došlo i na jejich ochutnávku. Načerpali jsme
předvánoční atmosféru a získali spoustu inspirací.

Všem přejeme radostné a pohodové Vánoce.

Rozvíjení čtenářské gramotnosti je
jedním z důleţitých úkolů na naší
škole. Pro ţáky je dvakrát týdně
otevřena

školní

knihovna

pod

vedením p. uč. E. Fišerové a zájem
ţáků

je

opravdu

veliký.

Nemalý

úspěch zaznamenaly čtenářské dílny
pod vedením p. uč. H. Augustynkové
a p. uč. M. Turkové.
Staly se zajímavým a pro mnohé atraktivním prostředkem jak pracovat
s knihou nebo s krátkým textem.
Je poznat, ţe někteří ţáci mají vztah ke
kníţkám a u jiných se teprve vytváří. Ke
čtenářské

dílně

vyuţíváme

občas

terapeutickou místnost, kde si ţáci zvolí
své

místo,

pohodlně

se

posadí

nebo

ulehnou, aby si čtení uţili. Do čtení se
většina ţáků přidala hned. V následných
čtenářských

aktivitách

pracovali

samostatně nebo pod vedením učitele.
Ukázky práce a fotografie jsou ze čtenářských dílen, které proběhly v průběhu
listopadu v 3. a 7. ročníku pod vedením p. uč. M. Turkové.

Někteří zjistili, ţe čtení můţe být dobrá zábava.

Pro ţáky 1. stupně jsme připravili projekt „Den proti kouření“. Ţáci ho netradičně
splnili formou čtenářské dílny. Poskládali obrázkové karty a převyprávěli příběh o
chlapci, který nedokázal odmítnout cigaretu. Některé části příběhu pak předvedli jako
pantomimu. Seznámili se s webovou stránkou www.nekuratka.cz a poznali sloţení
cigaretového kouře, zdravotní důsledky kouření a spočítali si, kolik ušetří, kdyţ kouřit
nebudou.Společně jsme si přečetli pohádku O zlé víle Čudimůře a vypracovali pracovní
list. Nakonec ţáci napsali vzkaz pro kuřáky a umístili ho na krabičku cigaret.

Ţáci 2. stupně si vyzkoušeli splnit projekt
z oblasti

prevence

formou

čtenářské

dílny. Pracovali s textem „Listnáči ven!“.
Nejprve

sloţili

rozstříhaná

slova,

označující vlastnosti lidí a diskutovali o
nich.

Následovalo

příběhu.

Ţáci

společné

vymýšleli

čtení

části

pokračování

příběhu, jeho název a doplnili ilustrace.
Poslechli si původní dokončení příběhu,
srovnali se svými nápady a doporučovali
co dělat, kdyţ někdo potřebuje pomoct.

4. Závěr
Chtěli bychom poděkovat všem rodičům, kteří zaslali finanční příspěvek nebo
věnovali škole materiální dary.
V tomto turnusu oslavili narozeniny: Michal Malík, Kateřina Wyrwolová, Sára
Malická, Jan Janko, Natálie Sawczuková, Daniela Wyrwolová.
Srdečně blahopřejeme.
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