
NOVINKY  V  SŠ a ZŠ LIPNÍK NAD BEČVOU, OSECKÁ 301 OD 1. 9. 2015

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 získala od 1. 9.2015 statut Fakultní 
škola Pedagogické fakulty UP v Olomouci. Díky Smlouvě o udělení statutu  Fakultní školy PdF UP 
v Olomouci umožňujeme v naší škole pedagogické a odborné praxe  budoucích učitelů pod odborným
vedením kvalitních pedagogických pracovníků- speciálních pedagogů.

Od 1. 9. 2015 vzděláváme na naší střední škole žáky v novém vzdělávacím oboru – Praktická škola 
jednoletá, což  je vzdělávací obor určený žákům s těžkým stupněm mentálního postižení, souběžným 
postižením více vadami a autismem, kteří ukončili základní vzdělávání v základní škole speciální podle
vzdělávacího programu určeného pro tuto skupinu žáků (Rámcový vzdělávací program pro základní 
školu speciální, Díl II). 

Praktická škola jednoletá doplňuje a rozšiřuje žákům teoretické i praktické dovednosti získané v 
průběhu povinné školní docházky. Za předpokladu respektování individuálních zvláštností a 
schopností žáků je vzdělávací proces zaměřen na rozvoj komunikačních dovedností a dosažení 
nejvyšší možné míry samostatnosti a nezávislosti na péči druhých osob. Poskytuje přípravu na 
osvojení manuálních dovedností a jednoduchých činností využitelných v oblastech praktického života,
které absolventům usnadní integraci do společnosti. 

Cílem vzdělávání v praktické škole jednoleté je především zvýšení kvality života absolventů, kterým se
v rámci jejich individuálních schopností nabízí možnost uplatnit se přiměřeným výkonem v 
chráněných pracovištích a při pomocných pracích v různých profesních oblastech.  

Díky finanční pomoci akciové společnosti Cement Hranice se nám podařilo pro nově nastupující žáky 
připravit velmi příjemné prostředí nově vzniklé třídy Praktické školy jednoleté a mimo klasické 
vybavení  jsme tak mohli  vybavit tuto třídu sedací soupravu a mikrovlnou troubu, které jsou velmi 
často využívány v průběhu vyučování.

Ve čtvrtek 14. ledna 2016 pořádáme  Den otevřených dveří, kdy budeme vytvářet v rámci  
projektového dne „Tvořivé dílničky“ řadu pěkných rukodělných výrobků. Proto mi dovolte Vás tímto 
pozvat k návštěvě naší školy, aby jste se sami přesvědčili, co  vše je u nás nového.

Mgr. Miluše Juráňová, ředitelka školy


