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MATEŘSKÁ ŠKOLA 
Přijímáme děti ve věku od 3 let do 6 let. 

 se zdravotním postižením, zejména s mentálním, souběžným postižením více vadami, poruchou 
autistického spektra a jinými speciálními vzdělávacími potřebami dle § 16 odst. 9 školského zákona. 

 děti jsou vzdělávány podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní 
vzdělávání „DUHA PRO ŽIVOT“, vycházejícího ze specifických potřeb dětí. 

O zařazení dítěte do MŠ nebo o odkladu školní docházky rozhodne ředitelka školy na základě 

zápisu, doporučení lékaře, vyšetření SPC a žádosti rodičů. 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA  
 pro žáky se zdravotním postižením, zejména se závažnými poruchami chování a učení, s mentálním 

postižením, souběžným postižením více vadami, poruchou autistického spektra a jinými 
speciálními vzdělávacími potřebami dle § 16 odst. 9 školského zákona. 

 žáci jsou vzdělávání dle Školních vzdělávacích programů pro základní vzdělávání, základní vzdělávání – snížené výstupy a 
v základní škole speciální 

O zařazení žáka do ZŠ  rozhodne ředitelka školy na základě zápisu do 1. tř., doporučení  školského poradenského zařízení (PPP 
nebo SPC) a žádosti rodičů. 

 

 

    
 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 

 ve čtvrtek 17. prosince 2020 od 8:00 do 15:00 hodin (vánoční dílničky) 

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – velikonoční dílničky:  

 ve středu 31. března 2021 od 8:00 do 16:00 hod. 

 
Budeme cvičit, tvořit, hrát si nebo si jen povídat a poznávat nové kamarády 

SŠ, ZŠ a MŠ 

http://www.zslipnik.cz/
mailto:zslipnik@zslipnik.cz


    

STŘEDNÍ ŠKOLA 
78-62-C/01  PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ 
78-62-C/02  PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ 

 je určena žákům dle par. 16 odst. 9 školského zákona - s mentálním postižením, autismem a postižením více 
vadami, kteří ukončili povinnou školní docházku  

 cílem vzdělávání je poskytnout žákům základní dovednosti a návyky pro výkon jednoduchých činností 
v oblastech praktického života 

 Podrobnější informace na webových stránkách www.zslipnik.cz 
            
 

ŠKOLA DĚTEM A ŽÁKŮM NABÍZÍ: 
 Bezbariérový přístup s výtahem 
 Klidné a podnětné prostředí nově zrekonstruované a moderně vybavené školy  
 Pro rukodělné techniky a aktivity k rozvoji osobnosti dětí a žáků využití všech odborných pracoven  a tělocvičny  
 Kvalifikovaný tým speciálních pedagogů a přítomnost asistentů pedagoga ve třídách  
 Systém ucelené rehabilitace: 

 rehabilitační pracovna vybavena kompenzačními pomůckami pro cvičení, masáže a míčkování 

 Smyslová výchova v psychorelaxační místnosti Snoezelen  

 Canisterapie pod vedením vyškolené terapeutky 

 Arteterapie, muzikoterapie a keramika 

 Logopedická péče a alternativní komunikační systém VOKS 
 Odborná pomoc školního psychologa 

 Součástí školy je školní jídelna- výdejna 

   
 

HLEDÁTE POMOC PRO SVÉ DÍTĚ? NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT. 
VŠECHNY ZÁJEMCE O VZDĚLÁVÁNÍ V NAŠÍ ŠKOLE ZVEME KDYKOLIV K PROHLÍDCE ŠKOLY A KONZULTACI. 

 

 
           KONTAKTY: Mgr. Miluše Juráňová, ředitelka školy 
                                 Mgr. Jana Mádrová, statutární zástupce, výchovná poradkyně 
          Telefony: 581 773 766, 733  171 806, 607 052 355 

http://www.zslipnik.cz/

