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Speciálně pedagogické centrum ve Skutči
Centrum zahájí činnost 1. září při Speciální základní škole
Hlavním posláním SPC bude
poskytování poradenských služeb
žák3m se zdravotním postižením a
žák3m se zdravotním znevýhodn5ním. Svou 8innost zam59í na žáky
integrované v b5žných základních
a mate9ských školách, paraleln5 i
na žáky za9azené ve školách pro
žáky se zdravotním postižením a
to v rámci diagnostiky a kontrolní
diagnostiky. >innost SPC bude zajiš@ovat poradenské služby pedagogickým pracovník3m a zákonným
zástupc3m zdravotn5 postižených
d5tí a žák3.
SPC bude sloužit:
- k zajišt5ní SPC pro sluchov5 postižené v pardubickém kraji
- ke snadn5jšímu p9ístupu klient3
k poradenským službám region3
Skute8ska, Chrastecka a Hlinecka
- ke snadn5jšímu integra8nímu procesu žák3 se zdravotním postižením (mentálním, s vadami 9e8i,
s autismem, s t5lesným postižením, s více vadami), zejména pak
žák3 se sluchovým postižením do
b5žného vzd5lávacího proudu
Personální zajišt.ní:
- psycholog
- speciální pedagog, surdoped – logoped
- speciální pedagog, etoped – psychoped
- speciální pedagog, somatoped
- sociální pracovník
- logopedické asistentky
- rehabilita8ní pracovník

Kontakt:
e-mail: eva.rybenska@spzs-skutec.
cz tel.: 469 350 116
Obsah služeb – standardní 4innosti:
- depistáž klient3 se zdravotním postižením
- komplexní diagnostika klienta
(speciáln5 pedagogická, psychologická, sociální)
- pomoc p9i integraci žák3 se zdravotním postižením do b5žných základních, mate9ských a st9edních
škol, instruktáž a úprava prost9edí
- tvorba plánu pé8e o klienta (rehabilita8ní strategie, pedagogicko
psychologické vedení apod.)
- p9ímá práce s klientem (individuální i skupinová)
- raná pé8e
- konzultace pro rodinu, klienta,
školská za9ízení a ostatní ú8astníky pé8e
- sociáln5 právní poradenství
- krizová intervence (v8etn5 telefonické)
- metodická pomoc pro rodi8e a
pedagogy (pomoc p9i tvorb5 IVP
apod.)
- zap3j8ování odborné literatury
- zap3j8ování rehabilita8ních a kompenza8ních pom3cek podle zdravotního typu postižení
- vedení dokumentace centra a p9íprava dokument3 pro správní 9ízení
- koordinace 8inností se školskými
poradenskými pracovišti a s pedagogicko psychologickými poradnami

- zpracování návrh3 k za9azení do
speciáln5 pedagogického vzd5lávání
- vedení a archivace dokumentace
v souladu se zákonem 101/2000
Sb., o ochran5 osobních údaj3 ve
zn5ní pozd5jších p9edpis3
- kariérové poradenství
- tvorba, návrhy a nabídka speciálních pom3cek podle individuálních pot9eb klient3
Materiální zajišt.ní:
Škola disponuje již vytvo9eným
zázemím pro poskytování poradenských služeb. SPC bude prozatím
využívat stávajících prostor:
- psychologické pracovišt5
- logopedické pracovišt5 a pracovišt5 pro práci s klienty se sluchovým
postižením
- rehabilita8ní místnost
- keramická dílna
- pracovní dílna
- dílna domácích prací
Poradenské za9ízení je v sou8asné dob5 vybaveno nadstandardními speciálními a rehabilita8ními
pom3ckami. Disponuje odborn5
za9ízenými prostory pro zdravotní rehabilitaci a terapii, modern5
vybavenou pracovní a keramickou
dílnou, nadstandardn5 vybaveným
logopedickým pracovišt5m (v sou8asné dob5 probíhá postupné doplWování speciálních pom3cek pro
sluchov5 postižené klienty) a nejnov5jším technickým zázemím v8etn5
interaktivních tabulí.
Mgr. Eva Rybenská,
Speciální ZŠ Skute4

ZŠ SMETANOVA - květnový Den matek
P9ed nedávnem (alespoW se to
tak zdá, 8as b5ží rychle) prob5hl
Váno8ní den otev9ených dve9í na
ZŠ Smetanova ve Skut8i. Protože
zájem ve9ejnosti byl znatelný a pot5šil nás, dovolujeme si Vás pozvat
na další zajímavou akci. V pátek 7.
kv5tna 2010 p9ipravujeme Den matek na ZŠ Smetanova, a to od 15 do
18 hodin.
Program bude op5t pestrý, oproti
váno8ním témat3m p9edešlé akce
více zam59ený na pé8i o t5lo, na
zdravou výživu a témata v3bec
související s jarem. Uvidíte samo-

z9ejm5 vystoupení školních kroužk3, pokusíme se ukázat výsledky
práce p5veckého sboru „Sluní8ka“,
mažoretek a dramatického kroužku,
t5šit se m3žete na kosmetiku krem
AVON a ORIFLAME, na masáže,
aranžování jarních kv5tin, módní
doplWky (hedvábné šály, šperky).
Ur8it5 zde najdete n5co ze zdravé
výživy, pro neznalé bude ur8ena
ukázka TUPPERWARE nádobí.
Vítaným osv5žením se stane p9ehlídka svatebních a spole8enských
šat3, sportovního oble8ení (snad
i s moderátorským slovem).

Ob8erstvení v podob5 kávy, 8aje a
možná i dalších pamlsk3 bude pochopiteln5 zajišt5no.
T5šíme se na Vaši
návšt5vu a v59íme, že
první pátek v kv5tnu
strávíte na naší škole v úplné pohod5 a že se vám program p9ipravený
zejména pro matky a ženy obecn5 bude líbit, i když budete pat9it
k mužským návšt5vník3m.
Mgr. Hana Bezdí4ková

Návštěva hvězdárny a planetária
Dne 22.1. a 19.2.2010 navštívili
žáci 1.,2.,3.t9. naší školy HVwZDÁRNU A PLANETÁRIUM
v Hradci Králové.
V planetáriu m5li možnost
zhlédnout „astronomické pohádky“ zam59ené na st9ídání fází M5síce a st9ídání ro8ních období.
Na terase hv5zdárny mohli žáci
pozorovat menším dalekohledem
okolí, oblohu, Slunce a slune8ní
skvrny.V astronomické hern5 si
d5ti mohly z velkých kostek sesta-

vit souhv5zdí viditelná v jednotlivých ro8ních obdobích 8i planety
slune8ní soustavy ve
správném pom5ru velikostí ke Slunci.
Ve vstupní hale se
mohly d5ti zvážit na
kosmické váze. Ta jim
ukázala, jakou hmotnost
by m5ly na Zemi, na
M5síci, na Jupiteru, na
Slunci a ve stavu beztíže.

Mgr. A. Ku4erová,
tL. u4. 2. A

ZŠ KOMENSKÉHO
Poděkování Speciální základní škole ve Skutči
D5kujeme všem pedagog3m
SpZŠ ve Skut8i a p9edevším paní
9editelce Mgr. Ev5 Rybenské za
možnost zapojit se do r3zných zajímavých aktivit, které již druhým rokem probíhají na této škole v rámci projektu Máme dve9e doko9án.
Naše spolupráce se úsp5šn5 rozvíjí
v oblasti speciální pedagogiky, logopedie, osv5ty a dalšího vzd5lávání pedagogických pracovník3.
V únoru 2010 jsme se zú8astnili
velice zajímavé besedy s moderátorem >T 1 Richardem Samkem.
Beseda byla zam59ena na problematiku minoritních skupin, jejich
za8len5ní do naší spole8nosti, prevenci rasismu a stala se sou8ástí
projektu probíhajícího na naší škole
„Zajímavá povolání“. Žáci 8. a 9.
t9íd se zaujetím poslouchali nekonven8ní vypráv5ní pana Samka a jejich dotazy nebraly konce.
Rovn5ž školení na téma Poruchy
u8ení a chování, které absolvovalo

Poděkování ﬁrmě Botas
V b9eznu jsme požádali skute8skou krmu Botas o zajišt5ní exkurzí
pro žáky obou 9. t9íd. Pan Netolický, 9editel výroby, se nás ochotn5
ujal a provedl nás krmou. Ukázal
nám celý výrobní proces, kremní
prodejnu a nezapomn5l ani na historii výroby obuvi ve Skut8i.
V59íme, že nabyté v5domosti pomohou d5tem p9i volb5 budoucího
povolání a nau8í je vážit si lidské
práce a v5cí kolem nás.
D5kujeme za ochotu a 8as, který
jste našim žák3m v5novali, a také
za dárky, které všichni dostali na
památku.
za ZŠ Komenského
Mgr. Helena Nováková

Týden pro Zemi
bude probíhat
19. - 23. dubna 2010

M,žete se t6šit na zajímavé projekty
zam6&ené na globální ekologické
problémy

Sou*ástí akce bude ve&ejnosti p&ístupná
rybá&ská výstava Vodní sv6t a ...
... burza vy&azených po*íta*,,
p&íslušenství, rádií ...

Své
výrobky
p&edstaví
keramická dílna
Sluní*ko

a že je ta práce nebezpe8ná a hrozí
úrazy. Ti, kte9í tuto práci vykonávají, musí být nejen zru8ní, ale také trp5liví. P9ipadalo mi velice zajímavé
dívat se, jak se vyráb5jí boty, které
vidím až hotové v obchod5. Cht5la
bych takových továren vid5t více.
Bylo zajímavé odhalit tajemství výroby bot. N5které 8ásti bot nebyly
p9i výrob5 v3bec k poznání. Zjistili
jsme, že výroba bot je velice složitý proces. Líbilo se mi i vypráv5ní
o celé krm5. Jako vzpomínku na
exkurzi jsme dostali p5kné kožené
p9ív5sky. D5kujeme.
více na
www.zskomenskeho-skutec.cz

„BRANOU MUZEA DO STŘEDOVĚKU“
Ve st9edu 10. b9ezna 2010 m5li
žáci 7. t9ídy jedine8nou možnost
prohlédnout si exponáty týkající se
st9edov5ku. Navštívili jsme dotykovou výstavu s názvem Doba m5st
a hrad3, jak ji ješt5 neznáte. D5ti si
mohly vzít tém59 všechny p9edm5ty
do ruky, poznaly tíhu brn5ní, zjistily, jak obtížné bylo pro rytí9e bojovat v n5m, nasednout na kon5,….
Vyzkoušely si husitské zbran5, bojovaly na vále8ných vozech, nau8ily
se psát husím brkem, pe8etit „pergameny“. Poznaly p3vab historického oble8ení, zahrály si na dobové hudební nástroje, razily mince,
skládaly sklen5né gotické vitráže a
n5kte9í z nich skon8ily dokonce na
mu8idlech nebo na praný9i.
ZároveW byl pro nás p9ipraven
asi hodinový vzd5lávací program
ve t9íd5 Bohuslava Martin3. Tato
8ást p9iblížila žák3m svátky jara,
velikono8ní zvyky a tradice, v8etn5

Pardubice (28. 2. 2010) - V pátek 26. února se v kanceláLi nám.stka
hejtmana Romana Línka uskute4nilo spole4né jednání pLedstavenstva
a dozor4í rady akciové spole4nosti PLístav Pardubice o dosplavn.ní
Labe. Jako host se ho zú4astnil i Miroslav Šefara z Veditelství vodních
cest WR.

P&ij>te mezi nás, vyzkoušíte si netradi*ní výtvarné a rukod6lné aktivity

Z reakcí žákH: Bylo to velmi pou8né a zajímavé. Tem si budeme
alespoW více vážit svých bot. Obdivuji všechny, kte9í tuto práci d5lají.
Vznikají zde hezké výrobky. P9edevším kolekce z roku 2009 a 2010
jsou super. Cht5la bych se tam ješt5
jednou podívat. Moc se mi to líbilo. Obdivuji lidi, kte9í tam pracují
v hluku a zápachu. Kone8n5 jsem
poznal poctivou 8eskou výrobu bot.
Pan 9editel byl velmi p9íjemný pr3vodce a vše nám skv5le vysv5tlil.
Bylo to velmi zajímavé a šel bych
se tam zase podívat. Bylo zajímavé
vid5t to na vlastní o8i. Netušil jsem,
že se na výrob5 bot podílí tolik lidí

DOTYKOVÁ VÝSTAVA – POLIČKA

Dosplavnění Labe stále aktuální

ZŠ Komenského
Vás srde*n6 zve
na oslavy Dne Zem+

celkem p5t pedagog3 naší školy, m5lo velmi vysokou úroveW a pom3že
dalšímu zkvalitn5ní pé8e o žáky na ZŠ Komenského.
V b9eznu jsme p9ijali pozvání do výtvarné dílny, kterou vedli pedagogové odborného výcviku St9ední zahradnické školy v Litomyšli. D5v8ata
si vyrobila velmi p5kné jarní vazby, velikono8ní výzdobu a získala cenné
informace, které jim pomohou p9i volb5 budoucího povolání.
Ješt5 jednou d5kujeme a t5šíme se na další spole8né akce.
za ZŠ Komenského Mgr. Ivana Nováková

„Jednání potvrdilo, že dokon8ení splavn5ní Labe do Pardubic a následné vybudování koncového ve9ejného p9ístavu na Labi v8etn5 navazujícího dopravn5 logistického centra je stále aktuální,“ uvedl Línek. „Nejvyšší
správní soud v t5chto dnech zrušil 8ty9i rozhodnutí krajského soudu ohledn5 výstavby nového zdymadla v P9elou8i. Verdikt tak znovu otev9el cestu
k dokon8ení letitého projektu, který mimo jiné podpo9ili t9i 8eští minist9i
životního prost9edí Ivan Dejmal, Libor Ambrozek a Ladislav Miko. V sou8asné krajské koali8ní smlouv5 je dosplavn5ní Labe jednou z priorit, což
opakovan5 potvrdili všichni 8lenové Zastupitelstva Pardubického kraje 8i
v roce 2008 i rada sousedního Královéhradeckého kraje. To vše dokládá, že
se nejedná o megalomanský projekt a nesmyslný boj s tzv. ekoaktivisty, ale
o dokon8ení zajímavého infrastrukturního projektu. Ten m3že v dob5 krize
i po ní napomoci atraktivit5 i ekonomické síle východo8eského regionu,“
uvírá Línek.
Nám5stek hejtmana po8ítá, že spolu s dalšími p9edstaviteli kraje a spole8ností P9ístav Pardubice povedou jednání s ministerstvem dopravy, životního
prost9edí a dalšími dot8enými orgány s jasným cílem toto dílo smyslupln5
dokon8it.
(rl)

vynášení smrtky, malování kraslic 8i pletení pomlázek a výroby velikono8ního pe8iva.
Prohlédli jsme si také st9edov5ké opevn5ní m5sta a st9edov5kou kr8mu.
Exkurze se vyda9ila, z Poli8ky jsme si p9ivezli plno zážitk3. A jak se nechali
slyšet n5kte9í ú8astníci: „Bylo to super. Byla to ta nejlepší exkurze, jakou
jsme kdy zažili.“
Mgr. Ivana Nováková, ZŠ Komenského,
další fotograOe naleznete na www.zskomenskeho-skutec.cz

Květoslava Pokorná 1. místo
z Národního poháru Karate
Dne 20. 2. prob5hlo ve sportovní hale TJ Slavia Krom59íž, 1. kolo Národního poháru >eského svazu karate Goju-ryu. Tato sout5ž je nomina8ní
na Mistrovství >eské republiky karate Goju-ryu.
I v takto t5žce obsazené sout5ži se naši závodníci op5t neztratili. Náš
klub Oddíl KARATE Hlinsko reprezentovala Kv.toslava Pokorná, která trénuje v Základní
škole Komenského Skute4. Kv5ta zabojovala,
vyhrála všechny zápasy a
nechala za sebou všechny
své soupe9ky a dovezla
do Hlinska 1. místo v kategorii kumite žákyn5
bez rozdílu hmotnosti a
nominaci na Mistrovství
>eské republiky karate
Goju-ryu.
Tímto zveme všechny
zájemce o cvi8ení sebeobrany karate na naše
tréninky ve škole Komenského Skute8 vždy v pond5lí od 14.50 hodin do
16.00 hodin. Informace
na tel. 725 601 649 u trenéra.
Miloslav Zdražil

