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aplněnost školy je 72 % z celkové kapacity. V průběhu posledních třech let se počet žáků
výrazně neměnil (školní 2009/2010 - 167 žáků, rok 2010/2011 - 175 žáků). Ve čtrnácti
třídách v 1. až 9. ročníku základní školy praktické probíhá výuka podle "Školního
vzdělávacího programu praktická škola PULS" (dále jen PULS) vycházejícího z přílohy
Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků
s lehkým mentálním postižením (RVP ZV - LMP). Devatenáct žáků se středním a těžkým
mentálním postižením, autismem nebo souběžným postižením více vadami se vzdělává ve
třech třídách základní školy speciální. V letošním školním roce se jedná o žáky 1. a 3. až
10. ročníku. Výuka v 1., 7. a 8. ročníku probíhá podle "Školního vzdělávacího programu
pro obor vzdělání základní škola speciální SPOLU" vytvořeného podle Rámcově
vzdělávacího programu pro obor vzdělávání Základní škola speciální (RVP ZŠS) a podle
RVP ZŠS - Vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více
vadami. Ve zbývajících ročnících jsou realizovány dobíhající vzdělávací programy
Pomocná škola a Rehabilitační program pomocné školy. Ve škole jsou také realizovány
kurzy pro dospělé klienty k získání základů vzdělávání poskytovaného základní školou
speciální.
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Škola sídlí ve.l=
budovách v okrajové části města. V hlavním objektu (Rýmařovská 15)
je osm kmenových tříd, učebna PC, multimediální učebna, dvě školní dílny včetně
strojovny pro přípravu materiálu, žákovská kuchyně, sborovna s žákovskou a učitelskou
knihovnou, posilovna, místnosti speciálního pedagogického centra, školní jídelna a zázemí
pro žáky a zaměstnance školy. Ve vedlejší budově (Rýmařovská 12) je devět kmenových
tříd, místnost školní družiny, PC učebna, cvičná kuchyňka s jídelním koutem a rovněž
zázemí pro žáky a zaměstnance. Vareálu školy je pozemek se skleníkem pro výuku
pěstitelských prací. K výuce tělesné výchovy škola smluvně využívá tělocvičnu ZŠ
Bruntál, Cihelní 6 a hřiště místní tělovýchovné jednoty TJ Slavoj Bruntál.
Škola si trvale udržuje kvalitní podmínky ke vzdělávání. Od minulé inspekce se v rámci
zapojení do řady projektů podařilo se vybudovat centrum pro výuku praktických prací,
které tvoří tři odborné učebny a multimediální učebna. Postupně bylo zmodernizováno
vybavení prostředky ICT, včetně instalace čtyř interaktivních tabulí.
V letošním školním roce zajišťuje výuku dvacet pět vyučujících, z nichž sedmnáct má
odpovídající odbornou kvalifikaci požadovanou pro vzdělávání žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami (učitelství, speciální pedagogika). Vzhledem k přepočteným
úvazkům jsou podmínky odborně kvalifikace splněny z 68 %. Individuální péči v hodinách
poskytují žákům čtyři asistenti pedagoga. Tři působí v základní škole speciální u žáků
s dg. autismus, jedna asistentka pedagoga pracuje s žáky se sociálním znevýhodněním.
Provoz školní družiny zabezpečuje vychovatelka s požadovaným vzděláním.

Hodnocení hlavních výsledků vzdělávání ve vztahu k ŠVP
Škola informuje zákonné zástupce i širokou veřejnost o výsledcích své práce, vzdělávací
nabídce a přijímání žáků k základnímu vzdělávání prostřednictvím webových stránek,
regionálního tisku a dnů otevřených dveří. Svou činnost dále prezentuje vystupováním
žáků na akcích města nebo pořádáním školní akademie. Již desátý rok škola organizuje
divadelní a hudební festival "Kytka" zaměřený na integrační aktivity žáků běžných
a speciálních základních škol v rámci MSK. Pravidelně spolupracuje s místními
mateřskými a základními školami. Poskytuje žákům komplexní péči v rámci školy (školní
družina, kroužky, volno časové aktivity, obědy ve školní jídelně). Ke vzdělávání přijímá
škola všechny děti a žáky splňující podmínky stanovené příslušnými právními předpisy.
Prvky diskriminace nebyly zjištěny.
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