Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151
Vize školy
V naší škole se děti podle svých možností pod vedením učitelů a vychovatelů a za
spolupráce rodičů připravují pro život.
Důležité jsou pro nás:
1. Pohoda prostředí (Povedeme žáky ke vzájemné úctě, důvěře, uznání,
snášenlivosti, porozumění.)
2. Zdravé učení (Budeme usilovat o praktickou využitelnost toho, co se děti ve
škole naučí, o přiměřenost učiva, o motivující hodnocení, o vzájemnou
spolupráci, o vstřícnost, o přátelství.)
3. Otevřené partnerství (Žáci si budou uvědomovat odpovědnost za své chování,
respektovat daná pravidla, budou mít pocit spravedlnosti. Budeme
spolupracovat s rodiči, se školami a s organizacemi s cílem o co největší
integraci našich zdravotně postižených žáků do společnosti.)

Mise školy
Každý jsme jiný, všichni se připravujeme pro život.
Jsme základní škola pro žáky se zdravotním postižením. Naším cílem je připravit
žáky s mentálním a kombinovaným postižením pro uplatnění ve společnosti.
Individuálním přístupem s přihlédnutím k možnostem každého jednotlivého žáka
poskytujeme základní vzdělání a základy vzdělání dětem se zdravotním postižením
z Českého Krumlova a jeho okolí. Chceme připravit naše žáky pro vstup do
odborných a středních odborných učilišť, kde by získali střední vzdělání a po jeho
ukončení by se uplatnili ve společnosti.
Od ostatních základních škol se odlišujeme méně náročnými vzdělávacími programy
(v závislosti na mentálním postižení jedinců) zaměřenými především na pracovní
vyučování.

Cíle školy
- poskytování základního vzdělání a základů vzdělání
- získání potřebných sociálních, rozumových, emočních a pohybových
dovedností potřebných pro život
- vytvoření příznivého klimatu ve škole
- plně odborně vzdělaný pedagogický sbor, který se věnuje žákům za podpory
rodičů a ve spolupráci s odbornými pracovníky (PPP, SPC, lékaři apod.)
- individuální přístup ke všem žákům, respektování možností dětí v závislosti na
míře jejich postižení
- hledání a využívání nových metod a forem práce
- vybavení školy moderními pomůckami
- postupné vybavování školy PC a interaktivními tabulemi
- zabezpečení všech hygienických podmínek ve škole (postupná rekonstrukce
obou budov a školního areálu)

-

rozvoj žáků i po skončení vyučování ve školní družině a v zájmových
kroužcích bez nároku na finanční příspěvek od rodičů
nezatajování sociálně patologických, kriminálních a kázeňských problémů,
jejich okamžité řešení
postupné zainteresování rodičů na práci školy
snaha získat maximální množství finančních prostředků od sponzorů nebo za
pronájmy částí školy
formou získání grantů zajistit finanční prostředky na vybavení školy, na
zájmové kroužky, na ostatní mimoškolní aktivity
spolupráce se základními školami v Českém Krumlově a okolí
účast v soutěžích pro žáky se zdravotním postižením, ale i v soutěžích
pořádaných pro základní školy
prezentace školy na veřejnosti, vyzdvihování úspěchů žáků školy
snaha dokázat, že i mentálně postižený jedinec se může uplatnit ve
společnosti

