Mateřská škola a Základní škola
pro tělesně postižené Brno, Kociánka, p.o.
Kociánka 2129/6, 612 00 Brno
nabízí ve spolupráci s odborníky Centra Kociánka:
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záměrem výchovně vzdělávacího působení je vést děti k lásce k přírodě a vytváření
zdravých životních návyků, umožnit jim i přes handicap prožít aktivní a šťastné
dětství tím, že jim budeme vytvářet atmosféru založenou na porozumění, bezpečí,
pohodě, uznání a empatickém naslouchání
přijímáme děti zpravidla ve věku 3-6 let, respektujeme specifické odlišnosti
a individuální možnosti dětí, při adaptaci vítáme přítomnost rodičů a postupujeme dle
individuální domluvy
vzděláváme především děti s tělesným postižením a to různé formy DMO, VVV,
rozštěpy páteře, progresivní svalovou dystrofií, klienty s multihandicapy aj., dále
přijímáme děti s ADHD, poúrazovými stavy, děti s PAS
těžištěm působení je úsilí všech zúčastněných (tj. speciálních pedagogů, logopedů,
asistentů pedagoga, fyzioterapeutů) o optimální začlenění dětí do života za
komplexního působení všech dostupných speciálně pedagogických, psychologických,
léčebných, sociálních a pracovně terapeutických metod
děti jsou začleněny v různých typech pobytu (denní, týdenní, celoroční pobyt,
nepravidelná docházka)
seznamování dětí s prostředím společenským, technickým i přírodním – návštěva
divadel, kin, společenských akcí (karneval, vánoční posezení, dílničky pro rodiče, …),
tematické výlety, školy v přírodě, návštěvy výstav a muzeí, plavání, návštěvy solné
jeskyně a jiné, a to vše ve spolupráci s rodinami
velkou pozornost věnujeme přípravě předškoláků formou přípravných skupin a úzkou
spoluprací s rodiči i učitelkami ZŠ
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péči dětem s postižením pohybovým, neurologickým i v kombinaci s mentální
retardací, péči dětem zdravotně oslabeným a dětem vyžadujícím šetřící režim a dětem
s PAS a to ve formách denního, týdenního nebo celoročního pobytu
péči zdravotní (pediatr, neurolog, stomatolog, ortoped)
ergoterapii, arteterapii, hippoterapii, zooterapii
péči rehabilitační (vodoléčba, laser, magnetoterapie) a plavání
péči psychologickou, logopedickou
práci speciálně pedagogickými metodami, kterou zajišťují speciální pedagogové
individuální přístup ve výuce
pobyty v přírodě, kulturní akce, exkurze, výlety, projekty, výukové programy, besedy
školní družinu
projekty se zahraničními školami

tel. MŠ: 515 504 214
e-mail: sps.kocianka6@bm.orgman.cz

tel./fax ZŠ: 541 246 641
http://www.skola-kocianka.cz

