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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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Začal nám nový školní rok 2019/2020 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.

Dne 4. 9. 2019 jsme s žáky 2.
stupně
navštívili
lázeňské
Inhalatorium. V rámci spolupráce
s lázněmi a projektu „Proč se
příroda mračí“ zasadili zde naši
žáci
japonskou
pažitku,
meduňku, mátu a šalvěj.
Zhlédli jsme také bylinkovou
zahrádku. Počasí nám přálo,
odpoledne
se
vydařilo.
Připomínáme, že některé akce
projektu „Proč se příroda mračí“
bychom bez finanční podpory
Olomouckého
kraje
nemohli
uskutečnit.
Mgr. Eva Fišerová

V areálu u hotelu M v Jeseníku bylo 6. září 2019 velmi rušno. Sešly se zde složky
Integrovaného záchranného systému. Zúčastnili se nejen žáci naší školy, ale také
škol z blízkého okolí. Připraveny byly ukázky práce IZS, jejich výstroje, výzbroje a
techniky. S velkým zaujetím jsme zhlédli prezentaci Aeroklubu Jeseník. Měli jsme
také možnost zúčastnit se Dne otevřených dveří SOŠ a SOU strojírenského a
stavebního Jeseník.
Součástí dne bezpečnosti byla charitativní sbírka „Pomáhejme, když můžeme“ pro
šestiletého Daniela, který bojuje s těžkou obrnou s kombinací se zrakovou vadou.
Do sbírky se finančně zapojil i pedagogický sbor naší školy.
Mgr. Marie Turková

Dne 6. 9. jsme se vydali se školou
na akci
Bezpečnost bez hranic.
Když jsme dorazili na místo, viděli
jsme
mnoho stánků, které nás zaujaly.
U prvního stánku nás čekal záludný
test, ale nakonec jsme ho všichni
zvládli a mohli jsme si vybrat
odměnu např. sladkost, propisku,
připínáček nebo různé křížovky
atd.
Jako první věc jsme viděli zásah
policistů z Jeseníku. Bylo to
super……. Potom přišla na scénu
fenečka, která se jmenovala Donie.
Byla moc pěkná. Ta vyhledávala
různé omamné látky. Potom přišel
další pejsek a ten útočil na lidi, kteří
chtěli policistovi ublížit.

Dne 6.9. se naše škola zúčastnila programu
Bezpečnost bez hranic! Byly zde ukázky např.
rychlého zásahu policie.
Moc se mi líbil pes Cedr od horské služby.
Cedr byl vycvičený na vyhledávání
zasypaných lidí v lavině nebo ztracených lidí
v lese. Pes Cedr byl plemenem Belgický ovčák
a měl 2,5 roku!
Dále fenka Dona, která byla též cvičená, ale
byla od policie! Je plemene Německý ovčák a
má 2,5 roku. Ta předvedla super výkon.
Uměla vyčmuchat drogy, ty hledala v autě a u
člověka, který v autě jel. Byla moc šikovná.
A poslední byl pes Boník a ten byl vycvičen na
obranu. Byl tam útočník, který měl velký
polštář, do kterého se pes zakousl. Útočníka
hrál nějaký pán, který měl předstírat útok na
psovoda.
Viděli jsme také letecké představení a vojáky,
kteří hráli boj.
Poslední byli hasiči, kteří hasili požár na
pánvi. Ukazovali nám jak ho hasit a jak
naopak ne!
Program se mi zdál moc poučný. Moc jsem si
ho užila!

Potom jsme už museli bohužel jít
zpátky do školy, bylo to super.
Příští rok 2020 určitě tuto akci
doporučuji.

ZŠ a MŠ při PLL v rámci realizace
Preventivního
programu
školy
připravuje
v každém
turnusu
aktivity zaměřené na prevenci
rizikového chování a na ochranu
zdraví a životního prostředí.
Některé
z nich
jsou
součástí
projektů
v rámci
školního
vzdělávacího programu (průřezová
témata)
Mgr. Hana Augustynková

I ve škole musíš dávat
pozor, aby se ti nestal
žádný úraz. A pamatuj
si, nikdo nemá právo
druhému ubližovat!
Projekt žáků 1. stupně.

Ve středu 4. září jsme si s žáky
1. stupně v rámci etické výchovy
povídali o škole, do které doma
chodí. Každý z nich ji nakreslil a
napsal jí nějaké přání.
Mgr. Jana Štrajtová

Mgr. Jana Štrajtová

Tento projekt si žáci už tradičně
užili na začátku školního roku – 4.
září 2019.
Besedovali, zhlédli film a ve
dvojicích „třídili odpad“. Už
dokážeme správně třídit odpad.
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. Pro rok 2019 nesou názvy „Proč se příroda mračí“ a „Víceboj všestrannosti
bezpečně“.
Řada akcí by nemohla být realizována bez finanční podpory z Programu na podporu
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji v roce 2019 a Programu na
podporu volnočasových a tělovýchovných aktivit v Olomouckém kraji v roce 2019.
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