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Základní informace o historii školy
Speciální ZŠ při Priessnitzových léčebných lázních a. s. byla zřízena v únoru 1992. Ve školním 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.
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Mimořádné číslo školního časopisu Škulda Vás chce seznámit se
zajímavými projekty a akcemi naší školy a Spolku při škole
v lázních. V průběhu září a října školního roku 2018/2019
bylo zapsáno a školou prošlo 217 žáků ZŠ a 59 dětí MŠ.
Vítáme také rodiče a doprovod našich dětí, kteří stále častěji
navštěvují naši školu a se zájmem se účastní našich akcí.

Zavzpomínejme si na loňský školní rok, kdy se kolektiv naší školy
finančně i manuálně podílel na výsadbě třešňové aleje, přesně 11.
11. 2017. Počasí nám tento den mimořádně přálo. Při práci zde
vládla skvělá nálada. Zasadili jsme svůj strom – třešeň. I přes
velké letní sucho se mu daří velmi dobře. Kdo by se chtěl k němu
vypravit, najde třešňovou alej pod Muzikantskou stezkou. Alej vede
k Editinu prameni a náš strom je třetí v řadě.

27.9. jsme měli na naší škole projekt „Den stromů“. Děti 1. stupně zhlédly
prezentaci s kvízem a kreslily na téma Les. Na výstavce žáci vybrali nejlepší
kresby. Nejzdařilejší práce předáme k vystavení na Lesní správě Jeseník.

VYHODNOCENÍ:

VZPoura úrazům navštívila ZŠ a MŠ při Priessnitzových léčebných lázních a.s., Jeseník
Hned

první

týden

v září

byli

žáci,

děti,

pedagogové i rodiče vtaženi do světa lidí, kteří
utrpěli úraz nebo nehodu a následkem toho žijí
svůj život na vozíčku. S úžasem jsme naslouchali
životním osudům paní Jarmily Onderkové a pana
Pavla Brože.
To, jak nelehké je pohybovat se a žít na vozíčku,
jsme si mohli všichni prakticky vyzkoušet.
Projekt Všeobecné zdravotní pojišťovny VZPoura úrazům je zaměřen na prevenci
úrazů a nehod u dětí a mladistvých. Je součástí celoročního projektu Spolku při škole
v lázních pod názvem „Víceboj všestrannosti“.

Děti navštěvující školu v lázních a jejich rodinní příslušníci všech věkových kategorií se
už pravidelně účastní prezentace integrovaného záchranného systému na hřišti
v Priessnitzových

léčebných

lázních.

V letošním

roce

nesla

akce

název

„Den

bezpečnosti a zdraví“.
Celé páteční zářijové dopoledne jsme si mohli prohlížet vybavení Městské policie
Jeseník, Policie ČR, Hasičského záchranného sboru a také polských hasičů a policistů.
S dalšími praktickými ukázkami se nám předvedli příslušníci Armády ČR, členové
Horské služby nebo Celní správy. Prezentující si připravili bohatý a pestrý program.
Bylo zde plno lákadel jak pro malé, tak pro velké návštěvníky.
Na větších lázeňských akcích máme příležitost se
setkávat s maskotem lázní, tentokrát jsme se potkali
s Čendou. Děti se s ním rádi fotografují, nebo si jdou
jen plácnout.
Své zážitky z krásně stráveného dne přenesly děti na
papír, ale bohužel se nám nepodařilo všechny obrázky
ukázat v našem časopise.

Projekt „Příroda na dotek“ realizujeme díky
finanční

dotaci

environmentálního

Programu
vzdělávání,

na

podporu

výchovy

a

osvěty v Olomouckém kraji v roce 2018.
Dne 6.9. se v rámci tohoto projektu pro žáky
2. stupně připravily přírodovědné soutěže a
poprvé

si

mohli

vyzkoušet

naši

novou

hmatovou stezku.
Neméně zajímavá byla prezentace „Rok vrby a sýčka“, kterou zpracovala a žákům
prezentovala Mgr. Eva Fišerová, metodik EVVO a speciální pedagog naší školy.
Jednou z velkých akcí projektu EVVO se stal „Den v CHKO Rejvíz“. Rejvízem nás
provázel pracovník Správy CHKO Jeseníky Jakub Černoch. Tento den na děti opravdu
zapůsobil, protože dlouho vzpomínaly na vše, co zažily. Nakreslily spoustu obrázků a
v hodinách českého jazyka napsaly krátká vyprávění.

Závěr
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. Pro rok 2018 nesou názvy „Příroda na dotek“ a
„Víceboj všestrannosti“.
Řada akcí by nemohla být realizována bez finanční podpory z Programu na podporu
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji v roce 2018 a
Programu na podporu volnočasových a tělovýchovných aktivit v Olomouckém kraji v
roce 2018.
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