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škola pro všechny“

kjazyku) a další
pro zájemce v 1.— 3. ročníku třetí hodina tělesné výchovy
lyžařské výcviky pro žáky 1. i 2.stupně
exkurze, výlety
prožitkové aktivity

—

—

intuitivní učení, učení hrou
využití prvků dramatické výchovy hraní roli
práce s chybou nebát se komunikovat i s chybami (nejsou většinou překážkou
porozumění)
mluvní jistota (větší slovní zásoba, zafixování pravidel výslovnosti, pozitivní vztah

florbal, atletiku
lezení na umělé stěně
čtenářský kroužek „Knížátka“
ajiné dle zájmu a věku dětí

Jsme škola, která nemá ráda nudu!

734 522 280

Informace
Mgr. Petr Kořenek
ředitel zš

WWW.

skolaluh.ez

V případě vady řeči nabízíme možnost zařazení dítěte do 1. a 2. logopedické třídy, v případě
výukových potíží komplexní s]užby výchovného poradce, speciálního pedagoga, školního
psychologa.
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> Pestrou zájmovou činnost:
S
keramický kroužek, výtvarné kroužky
S
country kroužek Texasky
. aerobik

) celý školní rok provází řada dalších aktivit nejen pro žáky, ale i pro rodiče

)
)
)
)

•

•
•
•
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Již od 1. ročníku nabízíme pro zájemce (mimo jiné) tyto aktivity:
výuka anglického jazyka
K hlavním zásadám při výuce cizího jazyka dětí mladšího školní ho věku patří:

Snažíme se respektovat individualitu každého dítěte a do výuky
zařazujeme moderní a netradiční prvky, k oblíbeným aktivitám našich
žáků patří projektová výuka.
Dlouhodobá profilace školy: výuka cizích jazyků (anglický, německý, ruský), zájmové
vzdělávání, inkluze, speciální pedagogika, sport, zdravý životní styl.

5 „Zdravá škola

Skolní vzdělávací program pro základní
vzdelavarn ZS Vsetin, Luh 1544 ma nazev

Chcete plně rozvíjet osobnost
Vašeho dítěte?

Ö

W

individuální přístup v menším kolektivu
intenzivní logopedickou péči
systém podpůrných opatření ke kompenzaci vady

•
•
•

-

výchovný poradce
učitel logoped
speciální pedagog, školní psycholog
pracovníci Speciálně pedagogického centra ve Valašském Meziříčí

-

Mgr. Petr Kořenek
ředitel zŠ
734 522 280

Ikn otevřených dveří v logopedické třídě pro veřejnost:
7. března 2018 od 8,00 do 1.40 hodin
Den oteřených dveří ve škole pw eřejnost:
7. března 2018 od 8.00 do 15,00 hodin
Informace

r:

u zápisudo 1. třídy vednech 3. a4. dubna 2018 od 10 do 12 hodina od 14 do l6hodin
v Základní škole Vsetín, Luh 1544 (z důvodů omezené kapacity, max. 14 žáků, je vhodné zájem
nahlásiti předem telefonicky na čísle 733 678 010 případně mailem skola1uh(ásko1aluh.cz)
ji? n\ ni je nutné objednat si tšetřeni v Spr Valašské Meziříčí vedoucí SPC PaedDr. Yveta
()dstrčilíkoá. telefbn 576 809 839 a doporučení přinést R zápisu (případně dle osobní domluv
V případě kompenzace řečové vady budou žáci zařazeni do běžné
třídy. V dalších ročnících navrhne a doporučí SPC žáka s těžkou
vadou řeči k individuálni integraci.

•

•

-

provoz 06.00 08.00 hodin, po ukončení výuky do 16,30 hodin
zájmová činnost (keramický kroužek, country tance, výtvarný kroužek, sportovní kroužky,
vaření, čtenářský kroužek, návštěvy Městského divadla Zlín, aj.)

Registrace žáků:

•
•

K dispozici je školní družina:

•
•
•
•

Pro odborné poradenství po dobu školní docházky jsou vám
k dispozici

metodu „dobrého startu“

•

Žákům nabízíme:

—

Do třídy pro žáky s vadami řeči budou žáci zařazeni na
základě
doporučení
příslušného
speciálně
I
pedagogického centra (SPC). Jedná se především o děti,
které docházely do logopedické třídy MŠ a jejich artikulace a komunikační dovednosti nejsou ještě správné
nebo mají těžší vady řeči. Žáci se budou vzdělávat podle školního vzdělávacího programu pro základní
vzděláváni „Zdravá škola škola pro všechny“. Výuka bude vedena učitelem se zaměřením na odbornou
logopedickou péči.

přijímá pro školní rok 2018/2019 do 1. ročníku
žáky s vadami řeči

Základní škola Vsetín, Luh 1544

