Vážení rodiče,
Informace pro zákonné zástupce o základní škole při léčebně
Vaše dítě bude při pobytu v Lázeňské léčebně Mánes navštěvovat základní školu při lázeňské léčebně
pod hlavičkou ZŠ a MŠ při zdravotnických zařízeních Karlovy Vary. Kmenová škola toto období
nevyznačuje jako dobu zameškané docházky. Naše škola má vlastní školní vzdělávací program, který
se přizpůsobí požadavkům jednotlivých kmenových škol. Vaše dítě se také může zapojit do práce
v zájmovém vzdělávání, kde je může účastnit sportovních, kulturních i jiných zajímavých akcí.
Co nabízíme:


v průběhu výuky postupujeme podle plánu učiva zpracovaného kmenovou školou na dobu
léčebného pobytu, zaměřujeme se na probrání, procvičení a osvojení si základního učiva
jednotlivých ročníků, aby se žák po návratu do své kmenové školy mohl plynule začlenit do
výuky



v rámci výuky preferujeme individuální přístup k žákovi za použití speciálních metod a forem
práce, a to vždy s přihlédnutím ke schopnostem, možnostem, zdravotnímu stavu, povaze
postižení nebo znevýhodnění



žáci jsou vyučováni individuálně a ve sníženém počtu vyučovacích hodin denně, záznam
o prospěchu a chování žáka po dobu docházky do naší školy je zaslán při odjezdu žáka
elektronicky nebo poštou jeho kmenové škole



z cizích jazyků zajišťuje škola výuku anglického, německého jazyka i ruského jazyka



podle zájmu žáků zajišťujeme přípravu na přijímací zkoušky



žák si přiveze učebnice, sešity a ostatní školní potřeby



žák může využívat v odpoledních hodinách pestrý program zájmového vzdělávání



každý žák může využívat školní knihovnu, školní počítače, připojení k internetu, interaktivní
tabule a další techniku



vzdělávání žáků probíhá v nově zrekonstruovaných učebnách.

Prosíme o zaslání zprávy o zapojení Vašeho dítěte (lze i telefonicky,elektronicky) po návratu do
kmenové školy.
Děkujeme za spolupráci.
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