
Střední škola, základní škola 

a mateřská škola 

pro sluchově postižené, 

Olomouc, Kosmonautů 4



Internát
je neoddělitelnou součástí školy



Poloha školy/internátu
 blízko historického centra města

 snadná dostupnost osobní i hromadnou dopravou

 možnost parkování



Činnost internátu 

Bezprostředně navazuje na práci školy.



Výchovně vzdělávací činnost

 probíhá podle celoročního plánu

 navazuje na školní vzdělávací program

 plán je motivován specifiky ročních období



Organizace internátu

 týdenní provoz pondělí až pátek

 dívčí a chlapecký internát jsou odděleny 

pro potřeby ubytování

 kmenový vychovatel pro každou věkově 

homogenní skupinu 

 týdenní plán výchovně-vzdělávacích aktivit 

pro každou skupinu zaměřen na všestranný 

rozvoj dětí 

 plán pestrých aktivit, zájmových činností    

a kroužků pro všechny děti bez ohledu      

na věk a skupinu.



Prostředí internátu

Odpovídá potřebám a věku žáků.

kmenový vychovatel



Ložnice, klubovny, počítače, 

kuchyňka, dílny… 

 dvou – tří lůžkové ložnice

 kmenové klubovny, čítárna, počítače, 

dřevomodelářská, keramická a multifunkční 

dílna

 relaxační místnost

 tělocvičny

 kuchyňka pro výuku dětí

 hry, společenské hry, hračky, televize, 

interaktivní tabule



Stravování

 školní jídelna v areálu školy

 jídelna zajišťuje dětem 

celodenní stravování a pitný 

režim

 dietního stavování dle potřeb 

žáků a dětí

 stravovací režim odpovídající 

věkovým zvláštnostem dětí



Volný čas

Pravidelné výlety a cesty za poznáním…



…poznávání Olomouce a jeho okolí…



…návštěvy muzeí, galerií a výstav= poznávání 

a učení hrou…



…aktivní účast na kulturních, společenských a 

sportovních akcí…



…malování, kreslení, modelování (výtvarný kroužek 

a kroužek keramiky).



Projektové dny



 koloběžky

 školní hřiště a tělocvična s vybavením 

 školní zahrada s průlezkami 

Pohyb a sportovní soutěže



Čtenářský klub, Badatelský klub, 

Klub zábavné logiky a deskových her 



Příprava na vyučování 



Náš internát

 je bezpečné a vlídné místo pro život

dává pocit domácího prostředí a pohody

má šťastné děti, které se na internát těší



Na setkání s Vámi se těší kolektiv 

vychovatelů, asistentů a žáků internátu

Kontaktní informace:

 adresa: Kosmonautů 4, 779 00 Olomouc

 email: info@sluch-ol.cz

 tel.: +420 774 726 362

 ředitelka školy: Mgr. Martina Michalíková

 vedoucí vychovatelka: Bc. Olga Králová

 webová stránka: www.sluch-ol.cz



„Komunikujeme 

srdcem.“


