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INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE O ZÁKLADNÍ ŠKOLE PŘI DĚTSKÉ 

LÉČEBNĚ 

 

Vážení rodiče, 

Vaše dítě bude po dobu léčebného pobytu navštěvovat školu při léčebně s odlišným režimem, než na 

který je zvyklé z kmenové školy. Podle doporučení ošetřujícího lékaře je maximální doba vyučování 3 

hodiny denně. Ve výuce budeme postupovat v návaznosti na učivo kmenové školy. Výuka je 

zaměřena na probrání a procvičení základního učiva, aby Vaše dítě po návratu do kmenové školy 

mohlo volně navázat na probírané učivo.  

 

Vyučujeme žáky základních škol, základních škol praktických a v samostatných třídách žáky 

základních škol speciálních. 

S žákem pracujeme individuálně za použití speciálních metod a forem práce s přihlédnutím ke 

schopnostem a aktuálnímu zdravotnímu stavu žáka. Žáci mají možnost využívat ve výuce i vlastní 

speciální pomůcky. 

 

Speciální pedagogové jsou schopni zajistit žákům vhodné pracovní prostředí dle jejich diagnózy, pod 

jejich citlivým vedením se rychleji a lépe adaptují. 

 

Z cizích jazyků zajišťuje škola výuku anglického a německého jazyka. 

Žák si přiveze učebnice, sešity a ostatní školní potřeby. 

 

Nadstandartní péče: 

 vyučující na prvním stupni poskytují žákům individuální logopedickou péči, 

 od října do dubna je podle zájmu žáků zajištěna příprava na přijímací zkoušky z matematiky a 

českého jazyka, 

 žáci a studenti mohou využívat školní počítače včetně internetu, 

 během pobytu se žáci zapojují do mimoškolních aktivit – soutěží, besídek, vystoupení,  práce 

Vašich dětí vystavuje škola ve vestibulu léčebny, v prostorách školy a v centru Janských 

Lázní. 

 

Žákem naší školy se dítě s Vaším souhlasem stává dnem nástupu do dětské léčebny a zůstává jím po 

celou dobu pobytu. Kmenová škola toto období nevyznačuje jako dobu zameškané docházky, žák 

zůstává po celou dobu léčebného pobytu žákem kmenové školy. Vysvědčení vydává kmenová škola. 
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