
Střední škola a Základní škola 
Lipník nad Be čvou, Osecká 301

Máte doma dítě se zdravotním postižením a 
hledáte pro něj kvalitní vzd ělávání a pro 

Vás rodiče adekvátní poradenskou 
službu? 

Vzdělávání zdravotně postižených dětí je 
jednou z nejúčinnějších metod 

kompenzace důsledků postižení. Právě 
nedostatečná úroveň vzdělání je 

překážkou při hledání pracovního 
uplatnění na trhu práce

• Poskytuje vzdělání od předškolního 
věku až po střední vzdělání v 
Praktické škole dvouleté

• Tel. 581 773 766, 733 171 806

• Email: zvspslipnik@email.cz

• www.zslipnik.cz



Střední vzd ělání – obor Praktická škola dvouletá – 78-62-C/02
Základní škola praktická, Základní škola speciální

• Praktická škola dvouletá je určena žákům se středně 
těžkým mentálním postižením, případně lehkým mentálním 
postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením, 
kteří ukončili:

• povinnou školní docházku v základní škole samostatně 
zřízené pro žáky se zdravotním postižením;

• povinnou školní docházku v základní škole speciální;
• povinnou školní docházku, ale nezískali základní vzdělání; 
• základní vzdělání v základní škole a z vážných zdravotních 

důvodů, které jsou v kombinaci s mentálním postižením, se 
nemohou vzdělávat na jiném typu školy.

• Zaměření: terapeutická oblast se zaměřením na 
lidová řemesla

• Způsob ukon čení a certifikace: závěrečné 
vysvědčení

• Absolventi praktické školy dvouleté jsou 
připravováni pro jednoduché pracovní činnosti 
v oblasti služeb a výroby (např. v sociálních a 
komunálních službách, ve zdravotnictví, ve 
výrobních podnicích, v zemědělství), případně 
k pokračování v dalším vzdělávání.



Střední škola a Základní škola
Lipník nad Be čvou, 

Osecká 301

• Registra ční číslo projektu OPVK CZ.1.07/1.2.12/04.0019
• Název projektu : Zavád ění a ověřování inovativních

systém ů práce s d ětmi se sociokulturním
znevýhodn ěním v p řípravné t řídě.

• Hlavním cílem projektu je zlepšit podmínky pro 
vzdělávání d ětí se speciálními vzd ělávacími pot řebami a 
jejich integraci použitím moderních vyu čovacích metod, 
podklad ů a ICT nástroj ů při výuce a dalších aktivitách 
dětí v p řípravné t řídě.

• Projekt svou náplní reaguje na strategický sm ěr 
Dlouhodobého zám ěru vzd ělávání a  rozvoje  vzd ělávací 
soustavy Olomouckého kraje, jehož cílem je zajistit  
rovné p říležitosti ke vzd ělávání pro všechny a 
poskytnout šanci na rozvinutí jejich vzd ělanostního 
potenciálu v prost ředí bezpečné školy.


