
Střední škola, základní škola a mateřská
škola pro sluchově postižené Olomouc
Základní poslání naší
školy (především vý-
chova a vzdělávání slu-
chově postižených dětí,
také však dětí s kombi-
novaným postižením či
narušenými komuni-
kačními schopnostmi ve
věku od tří let) je zalo-
ženo na odborném,
osobním a přátelském
přístupu speciálních pe-
dagogů k dětem

U čitelé, asistenti a vy-
chovatelé volí vždy
takové metody, které
jsou pro žáky nej-

vhodnější. Jedním ze stěžej-
ních cílů je odstranit komuni-
kační bariéry mezi dětmi se
sluchovým postižením a slyší-
cími dětmi.
Zřizovatelem Střední školy,

základní školy a mateřské
školy pro sluchově postižené
Olomouc, Kosmonautů 4, je
Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy ČR.
Nejen kvalitní pedagogický

personál a stodvacetiletá tra-
dice školy, ale i špičková úro-
veň vybavenosti tříd tvoří vy-
soký standard školy. Najdete tu
prostorné a útulné třídy, počí-
tačové učebny, učebny s inter-
aktivními tabulemi, dílny,
cvičnou kuchyni, dvě tělocvič-
ny, keramickou dílnu a vý-
tvarnou učebnu, divadelní sá-
lek, čítárnu, saunu, dvě ven-
kovní hřiště s umělým povr-
chem, atletickou dráhu a dět-
ské hřiště. Součástí naší školy
je také školní jídelna a inter-
nát. Děti mají k dispozici škol-
ní kola, koloběžky a lyže.

MATEŘSKÁ
A ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Do mateřské školy a základní
školy jsou přijímány děti a žáci
se sluchovým postižením nebo
s narušenou komunikační
schopností, popř. děti a žáci
s více vadami. V každé třídě
mateřské školy působí speciál-
ní pedagog a asistent pedago-
ga, což spolu s malým počtem

dětí ve třídách umožňuje ma-
ximální individuální přístup.
Povinná školní docházka

v naší základní škole je dese-
tiletá. Také v základní škole
může být pro nízký počet žáků
ve třídách (4 až 8) kromě spe-
ciálně pedagogických metod
a pomůcek uplatňován v co
nejširší míře individuální pří-
stup.
Žáci se společně s pedagogy

účastní mnoha vědomostních,
kulturních a sportovních akcí,
setkání, soutěží a závodů.
Udržujeme velmi dobrou spo-
lupráci se všemi školami pro
sluchově postižené v ČR a na
Slovensku. Na sportovních,
uměleckých a vědomostních
akcích se žáci vzájemně po-
tkávají, navazují nová přátel-
ství a mají možnost porovnat
si vzájemně své schopnosti,
což je pro děti velkým příno-
sem. K oblíbeným a pravidelně
pořádaným akcím patří
zejména zimní škola v přírodě
s lyžařským výcvikem a mezi-
národní výtvarná soutěž Paleta
ticha. Samozřejmostí jsou
školní výlety a exkurze.
MŠ a ZŠ pořádají společně

den otevřených dveří dne
20. února 2018 od 9 do 15
hodin.

STŘEDNÍ ŠKOLA
Střední stupeň vzdělávání za-
jišťuje Praktická škola dvoule-
tá. Je určena žákům s různým

typem a stupněm zdravotního
znevýhodnění, tedy nejen žá-
kům s postižením sluchu, pří-
padně žákům se znevýhodně-
ním sociálním. Oborem studia
jsou ruční práce a příprava
pokrmů.
Na praktickou školu se mo-

hou hlásit absolventi základ-
ních škol praktických a zá-
kladních škol speciálních, pří-
padně žáci, kteří ukončí zá-
kladní školu v nižším než de-
vátém ročníku.
Výuka má dvě části – teore-

tickou a praktickou. Jejich
společným cílem je příprava
žáků na samostatný život
a budoucí povolání. Absolventi
mohou nacházet uplatnění ja-
ko pomocné síly v různých
oblastech: v zařízeních sociální

péče, ve školství, zdravotnictví,
v ubytovacích a pohostinských
službách nebo v zahradnictví.
V rámci praktických činností
žáci absolvují praktická cvičení
v prostorách školy, žáci dru-
hého ročníku potom podle in-
dividuálních možností praxi
v běžných provozech.
V rámci teoretického i prak-

tického vyučování se žáci
účastní pravidelných i mimo-
řádných akcí a exkurzí. Mezi
ně patří zimní škola v přírodě
s lyžařských výcvikem, letní
školy v přírodě a výlety. Velké
popularitě se těší vánoční vý-
stava prací a výrobků našich
žáků a Společenské večery
s výukou tance a etikety, které
pořádáme ve spolupráci se
spolkem BALANC, z.ú.
V letošním roce budeme or-

ganizovat den otevřených
dveří 25. ledna 2018 od 9 do
17 hodin a 20. února 2018 od
9 do 15 hodin. Přihlášky ke
studiu, spolu s doporučením
poradenského zařízení (SPC,
PPP), je možné podávat do
1. března 2018 na adresu školy.
Více informací, fotografie
z akcí školy a kontakty nalez-
nete na www.sluch-ol.cz. Pro
případné dotazy kontaktujte
Mgr. Marcelu Štolcarovou:
marcela.stolcarova@sluch-
ol.cz.
V době mimo vyučování se

o děti starají vychovatelé, kteří
nabízejí dětem – kromě pří-
pravy na vyučování – různé
možnosti využití volného času
ve školní družině, školním
klubu a na internátu.
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