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Identifikaci a evidenci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a následně odpovídající
způsob jejich vzdělávání zabezpečuje škola ve spolupráci se speciálně pedagogickým
centrem (SPC) a místně příslušnou pedagogicko-psychologickou poradnou (PPP). Obsahy
ŠVP jsou zaměřeny na specifické požadavky žáků s mentálním postižením a zohledňují
práci žáků se souběžným postižením více vadami a poruchami autistického spektra.
Vzdělávací programy odpovídají zásadám a cílům stanoveným ve školském zákoně
a přizpůsobují se závěrům vyplývajícím z vlastního hodnocení. Disponibilní hodiny v ŠVP
"PULS" posilují na 1. stupni výuku matematiky, hudební a výtvarné výchovy, na 2. stupni
zejména výuku praktických prací a dále českého jazyka a matematiky. V ŠVP "SPOLU" je
na 1. stupni posílena výtvarná a pracovní výchova, na 2. stupni je využití disponibilní
časové dotace zaměřeno na výchovy (hudební, tělesnou, pracovní) a výuku práce
s počítačem. V učebním plánu pro žáky s těžkým mentálním postižením je pro všechny
ročníky navýšena časová dotace v hudební výchově.
Inspekční hospitace proběhly v základní škole speciální ve třídách pro žáky se středně
těžkým a těžkým mentálním postižením s poruchami autistického spektra, popřípadě se
souběžným postižením více vadami. Struktura vyučovacích hodin odpovídala mentálním
schopnostem žáků. Byly často střídány vyučovací metody a činnosti. Dílčí pokroky žáků
byly podporovány neustálým kladným hodnocením a účinnou motivací. Důraz byl kladen
na vytváření komunikačních dovedností. Vyučující vyžadovali od žáků srozumitelné
odpovědi. Důsledně trvali na aktivní komunikaci žáků v rámci individuálních možností.
Zařazovali přiměřené formy práce a využívali adekvátní učební pomůcky k usnadnění
zvládnutí učiva. Respektovali individuální potřeby žáků a dbali rovněž na upevňování
základních hygienických a sebeobslužných návyků. Ve třídách panovala velmi příjemná
pracovní atmosféra, komunikace mezi žáky a učiteli byla otevřená a přátelská. Efektivitu
výuky podporovala promyšlená spolupráce vyučujících s pedagogickými asistenty.
Průběžné výsledky vzdělávání žáků sleduje vedení školy v rámci své hospitační a kontrolní
činnosti. Úroveň dosažených znalostí ověřují vyučující pomocí vlastních školních testů.
Komplexní péči o potřebné žáky na škole zajišťuje výchovný poradce, metodička prevence
sociálně patologických jevů, vyučující a čtyři pedagogické asistentky. Při identifikaci
hlubších problémů jsou přijímána opatření vedoucí k nápravě. Zákonným zástupcům je
v takovém případě doporučováno opakované odborné vyšetření dítěte ve školském
poradenském zařízení. V oblasti školního poradenství se škola opírá především
o spolupráci se speciálně pedagogickým centrem, které je jednou ze součástí sledované
instituce.
Problematikou prevence projevů rizikového chování se zabývá školní metodička prevence
spolu s výchovným poradcem. Jejich činnost je podložena zpracovanou dokumentací.
Hlavní důraz škola klade na dodržování základních pravidel slušného chování.
O výchovných problémech jsou prostřednictvím žákovských knížek (deníčků) ihned
informováni zákonní zástupci žáků. Závažnější problémy řeší ředitelka školy, zástupce
ředitelky školy, výchovný poradce a metodička prevence se žáky ve třídách, popř.
individuálně nebo jednáním s jejich zákonnými zástupci. Žákům je poskytována zpětná
vazba prostřednictvím výchovných opatření. V minulém školním roce bylo uděleno
75 pochval třídního učitele, 30 pochval ředitelky školy, 10 napomenutí třídního učitele,
17 důtek třídního učitele a 18 důtek ředitelky školy. K systematickému provádění prevence
patří také účast na besedách, přednáškách nebo filmových představeních zaměřených na
problematiku rizikového chování, nabídka zájmové činnosti (14 zájmových útvarů
v minulém školním roce) a organizování volnočasových aktivit. Dlouhodobě dobré jsou
vztahy s Hasičským záchranným sborem Bruntál. Žáci jsou zapojeni do preventivně
výchovného programu "Hasík", jehož cílem je výchova dětí v oblasti požární ochrany
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