
                     

 

Základní škola a Mateřská škola při dětské léčebně, Janské Lázně, Horní promenáda 268 
 

 

Vážení kolegové, 

žák/yně Vaší školy bude během léčebného pobytu navštěvovat základní školu při dětské léčebně v Janských Lázních, kde bude 

zařazen/a do tříd základní školy speciální nebo integrován/a mezi žáky základní školy. Podle doporučení ošetřujícího lékaře bude 

žák/yně vyučován/a 1- 3 hodiny denně. Ve výuce postupujeme v návaznosti na učivo kmenové školy. Přihlížíme ke schopnostem, 

možnostem a aktuálnímu zdravotnímu stavu žáka/yně. 

 

Prosíme o zaslání kopie individuálního vzdělávacího plánu na vyučované předměty na dobu léčebného 

pobytu žáka (4- 6 týdnů). 

 

Dotazník pro kmenovou školu žáka základní školy speciální 

Jméno a příjmení žáka/yně: 

Rodné číslo: 

Adresa kmenové školy: 

(včetně PSČ) 

Třídní učitel: Tel.: e-mail: 

Žák/yně se středně těžkým 

mentálním postižením 

Ročník: Vyučované předměty: čtení, psaní, matematika, věcné učení, 

výtvarná výchova, pracovní výchova, hudební výchova, řečová 

výchova 

Žák/yně s těžkým mentálním 

postižením 

Ročník:  Vyučované předměty: rozumová výchova, smyslová výchova, 

výtvarná výchova, pracovní výchova, hudební výchova, řečová 

výchova 

Bydliště žáka: 

Jméno a příjmení zákonného zástupce žáka, kontakt: 

Předmět Hodnocení Plán učiva na dobu léčebného pobytu 

   

   

   

   

   

   

   

   

Stanovená podpůrná opatření: 

Důležitá sdělení: 

 

V ……………………………….dne ……………………… 

 

 

                ………………………..                                                                             ……………………... 

                         ředitel školy                                                                                             třídní učitel 

razítko školy 



 

Základní informace o škole při dětské léčebně  

 

 

Adresa: Základní škola a Mateřská škola při dětské léčebně, 

 542 25 Janské Lázně, Horní promenáda 268 

 

 

Řed. školy: Mgr. Lucie Pospíšilová 

Zástupce řed. ZŠ:  Mgr. Jitka Langerová 

 

Telefon: 499 775 103 

e-mail: jitka.langerova@zsvesna.cz 

webové stránky školy: www.zsvesna.cz 

IDDS: 85jcher 

 

Žák si přiveze učebnice, sešity a ostatní školní potřeby. 

 

 

 

Upozornění pro školu: 

- dobu pobytu v léčebně nevyznačujte jako dobu zameškané docházky, 

- žák zůstává po celou dobu pobytu žákem kmenové školy, 

- vysvědčení vydává žáku kmenová škola. 

 

 

 

 

 

Vyplněný dotazník prosíme odevzdat při nástupu žáka do léčebny nebo odeslat na adresu školy 

datovou schránkou (IDDS: 85jcher) nebo poštou. 

 

 

 

 

Vážení kolegové, děkujeme za Váš čas věnovaný vyplnění dotazníku. Usnadní nám práci a   pomůže žáka 

lépe poznat. 

Kolektiv speciálních pedagogů ZŠ při dětské léčebně, Janské Lázně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Mgr. Lucie Pospíšilová, řed. školy 

                                                                                                                                                      26. 1. 2021 

http://www.zsvesna.cz/

