Pilotní škola projektu „Školou bez překážek”
(projekt OP VK, reg.č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0130)

Základní škola prof. Zdeňka Matějčka
Most, kraj: Ústecký
Počet žáků školy: 180 žáků, všichni SPUCH
z toho: 8 žáků s těžkým kombinovaným postižením, 4 žáci
s lehčím tělesným postižením, 7 žáků se zrakovým postižením, 1 žák
nevidomý, 3 žáci se sluchovým postižením, 7 žáků s PAS
Personální obsazení: 20 pedagogických pracovníků, 5 asistentů
pedagoga, 2 vychovatelky ve ŠD a ŠK a 6 správních zaměstnanců
Do projektu „Školou bez překážek” byli zapojeni všichni pedagogičtí
pracovníci školy a také všichni žáci.
Škola je zaměřená na žáky se SPUCH a mezi tyto žáky integruje také
děti s kombinovaným postižením, tzn. žáky se smyslovými vadami a
žáky s PAS a autisty. Integrovaným žákům se SPUCH vyhovuje práce
na počítači v dobře vybavené audiovizuální pracovně školy
Ve škole proběhla s velkým ohlasem 4 setkání s rodičovskou
skupinou, do které bylo přihlášeno 16 rodičů.
Uskutečnili jsme i další projektové aktivity :
- 23 pedagogů a asistentů školy se zúčastnilo workshopu Davida
Evanse na téma SPU v oblasti početních dovedností a smysl pro
čísla
- ve 4 pilotních třídách školy byla provedena sociometrická
měření, metodiku měření a výsledky obdrželi třídní učitelé
a 44 žáků školy s diagnostikovanou SPUCH bylo sledováno
editory projektu z hlediska postupu v diagnostice a IVP
- 149 žáků školy se SPUCH si vyzkoušelo pod vedením
7 vyškolených učitelů školy zábavné čtení s barevnými čtecími
foliemi ve vyučování českého a anglického jazyka
- 21 pedagogů a asistentů školy
se seznámilo s využitím
Feuersteinovy metody ve výuce a 4 pedagogové školy pokračují ve
výcviku této metody
- všichni pedagogové školy se zúčastnili kulatého stolu
k případovému řešení formou „Bálintovské skupiny”
- 17 pedagogů školy se díky odbornému workshopu
přesvědčilo, jak funguje mediace a jak lze využít služby
mediátora pro práci s problémovou rodinou
52 žáků se zúčastnilo třídnické hodiny, kterou připravovalo 6 pedagogů
s cílem objasnit obtíže spolužáků se SPUCH - ve škole byl natočen o
této práci metodický dokument.
Všichni učitelé se zapojili do e-learningového programu s názvem
„Základy metodické práce s žáky se SPUCH na ZŠ”, pro který sami
vybrali a okomentovali vhodné e-learningové videoukázky.

Kontakt pro spolupráci škol v regionu: ZŠ prof. Zdeňka Matějčka,
Zdeňka Štěpánka 340, 434 01 Most
Tel.: +420 476 706 164
e-mail: zsdysmost@volny.cz, web: www.zsdysmost.cz

