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Základní informace o historii školy
Základní škola v lázních byla zřízena v roce 1992. Navazuje na práci kmenových škol z celé České
republiky. Školní děti ji navštěvují během svého léčebného pobytu po dobu čtyř až pěti týdnů.
V roce 1999 byla škola přemístěna do budovy bývalé MŠ na Kalvodově ulici, č. p. 360. Získala tím
prostorné třídy a hernu. Využíváme počítačovou učebnu, jazykovou a terapeutickou učebnu.
K dispozici je pro žáky školní knihovna.
Ke škole patří i zahrada, která bývá využita především v době mimoškolní činnosti.
Vyučování je organizováno dle režimu a řádu školy. Konec vyučování byl stanoven denně na 14:05
hodin. Vyučují se u nás děti, které jsou ubytované na léčebných domech 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.
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Začal nám nový školní rok 2021/2022 a než se plně pustíme do učení, zavzpomínaly si děti
na prázdniny, které právě skončily. Někteří žáci se podělili ústně o zážitky ze svých
výletů, pobytů u moře nebo u
babičky. Jiní se pokusili
přenést svůj zážitek na
výkres.

Už tradičně na začátku školního roku, v září, se naše škola zúčastnila
programu „Den bezpečnosti“, který pořádala Policie České republiky
v Jeseníku ve spolupráci s dalšími složkami Integrovaného záchranného
systému. Žáci shlédli ukázky práce hasičů, vojáků, policistů, záchranářů,
potápěčů, členů horské
služby a řadu věcí si
prakticky mohli vyzkoušet.
Mgr. Marie Turková

Projektový den mimo
školu ze dne 5.10.2021
byl
nabitý
bohatým
programem
(soutěže,
kvízy, aktivity v rámci
EVVO, řešení různých
úkolů a situací). Navštívili
jsme zámek Jánský Vrch
v Javorníku,
nedaleký
zámecký park a vodní
nádrž Biocentrum Střední
díly u Javorníku. Tento
den se opravdu počasí
vydařilo a my jsme
většinu
dne
strávili
v krásném
prostoru
biocentra a v jeho okolí.
Ukázkou
zdařilého
projektu mimo školu jsou
fotografie a práce našich
dětí.
Mgr. Marie Turková

Plakát dobového mobiliáře zámku a hradu – práce žáků 4. a 5. třídy.

Před 222 lety se narodil
Vincenz
Priessnitz,
zakladatel
našich
lázních.
Často býval
nazýván „vodní doktor“,
protože využíval léčivé
účinky vody jako nový
způsob léčby.
Téma vody jsme našli
také
v knize
Zuzany
Pospíšilové
Mokré
pohádky.
Dešťoví
panáčci
Kalužík
a
Loužínek
probudili
v dětech
fantazii,
a
přestože byly malovány
v parku, jak se říká „jen
tak na koleni“, velice se
jim povedli.
Mgr. Marie Turková

Ve třídě neházej
žádnými předměty!
I ve škole musíš dávat
pozor, aby se ti nestal
žádný úraz. A pamatuj
si, nikdo nemá právo
druhému ubližovat! Na
koho se můžeš v případě
potřeby obrátit?
Na
rodiče,
učitele,
kamarády, nebo můžeš
kontaktovat
Linku
bezpečí
116 111,
popřípadě
školního
psychologa.

Dodržuj školní řád!
Neper se se spolužáky!
Na cvičební nářadí
nelez bez svolení
vyučujícího!

Projekt Bezpečná škola se
uskutečňuje pravidelně
pro žáky 1. stupně pod
vedením paní učitelky
Hany
Augustynkové
(školní
metodik
prevence).
Mgr. Hana Augustynková

Neběhej o přestávkách po
schodech a chodbách!
Nehoupej se na židli!

Nedělej vše, co po tobě chtějí tví
kamarádi. Rozhoduj se jen za
sebe, jde přece o tvé zdraví a
bezpečí!

BEZPEČNÁ ŠKOLA

Ve čtvrtek 23. 9. 2021 se žáci 3. – 5. ročníku zapojili do dopravněbezpečnostního projektu „Bezpečně na silnici“. Zaměřili jsme se na
vybavení kola a bezpečnou jízdu na kole.
Pracovali jsme s pracovními listy a interaktivním programem
„Semafórek na kole“ od BESIPu. Projektu se zúčastnilo 16 žáků.
Mgr. Jana Štrajtová

15. a 16. 9. se žáci zúčastnili
projektu
„Kde
skončí
odpady“.
Vyzkoušeli si magnetickou
verzi třídění odpadů. Také
lepili příklady odpadů do
správných kontejnerů.
Mgr. Eva Fišerová

Děkujeme všem rodičům, kteří zaslali finanční příspěvek nebo věnovali škole materiální dary.
Náš pedagogický kolektiv neustále vymýšlí, připravuje, organizuje a realizuje aktivity, akce
a projekty. Řada akcí byla realizována z projektu Šablony II pod názvem „Škola, lázně a
šablony“.
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