Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

Od 1. srpna 2008 do 31. července 2011 se uskutečňovala spolupráce s bavorskou školou Papst
Benedikt Schule ze Straubingu v rámci projektu „Výměna zkušeností při rehabilitační péči“, který
byl spolufinancovaný Evropskou unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj,
Krajským úřadem Plzeňského kraje a státními prostředky z kapitoly Ministerstva pro místní
rozvoj.
Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 - 2013
„Výměna zkušeností při rehabilitační péči o žáky s mentálním postižením“
100 000 euro
žádost podána 20. 3. 2008 schváleno 28. 7. 2008
Projekt ukončen k 31. 7. 2011 s udržitelností do 31. 7. 2016 (5 let)
Přestože udržitelnost tohoto projektu byla formálně ukončena, přínos pro ZŠ speciální je trvalý.
Jedná se především o zřízení rehabilitačního pracoviště v Tachovské ulici. Cílem rehabilitační
péče je snaha o zlepšení životních možností dětí a naplnění programu Vzdělávání žáků s těžkým
mentálním postižením a souběžným postižením více vadami. Rehabilitační péči zajišťuje
kvalifikovaná fyzioterapeutka, která si doplnila pedagogické vzdělání a speciálně pedagogické
vzdělání a postupně si doplňuje rozšiřující kurzy terapeutických metod. Například absolvovala
kurz „Masáž baňkami“. Baňková masáž zlepšuje prokrvování svalových tkání a buněk, odstraňuje
blokády a problémy se ztuhlými svaly (vozíčkáři), působí proti otokům a bolestem nohou.
Baňkování příznivě ovlivňuje funkce vnitřních orgánů, detoxikuje organismus a pomáhá při
problémech s lymfatickým systémem a se zažíváním. Pro žáky s diagnózou dětská mozková obrna
se využívá u mladších dětí „Vojtova metoda“ (Tato metoda je založena na reflexním ovlivnění
pohybu. Princip terapie spočívá ve zdokonalování spolupráce centrální nervové soustavy a
pohybové soustavy.) a u starších dětí „Bobathova metoda“, při které využíváme uvolňovacích či
balančních cviků se zaměřením na možnost pohybu, nácviku sebeobsluhy a terapeutického
krmení. Dále je zde využívána hydromasážní vana (podvodní masáže a perličkové koupele),
parafínová lázeň, míčkování, masáže, léčebná tělesná výchova zaměřená na vytahování
kontraktur, uvolňování spasmů a správné držení těla. Rehabilitační cvičení vede ke zvyšování
svalové síly a kvality pohybu, úkony vyžadující zapojení jemné motoriky napomáhají nácviku
sebeobsluhy. Samozřejmostí je individuální přístup ke každému dítěti. Bylo vybaveno odborné
rehabilitační pracoviště pro žáky s těžkým a hlubokým mentálním postižením a kombinovaným
postižením.
V rámci projektu „Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru“
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jsme pořídili v roce 2016 vak s podporou hlavy (1
ks), závěsný vak s podporou hlavy koupací (1 ks) pro tělesně postižené v hodnotě 15 500,- Kč.

Ve školním roce 2011/2012 nám byl schválen MŠMT projekt „Takový je můj svět
v IT" v rámci operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost (EU peníze školám)
v částce 577 532,00 Kč. Program byl ukončen v září 2014. Z těchto finančních prostředků jsme
pro žáky pořídili 11 PC včetně dotykových monitorů a jedné tiskárny celkem v ceně 233 911,20
Kč (včetně DPH) a výukové programy v částce 59 146,00 Kč (např. Matematika hrou II., III.,
Sada Altík – multilicence, Sada Méďa – multilicence, Brepta – multilicence, Školní
multilicence – Česká republika a její kraje, Všeználkovo safari, Všeználek na venkově,
Všeználkova botanická zahrada, Alík-pojď si hrát.) a v dalším roce jsme pro žáky pořídili také
interaktivní tabuli, 1 počítač, 1 tiskárnu, 3 notebooky, 4 tablety a 13 flashdisků
v částce 231 012,00 Kč. V rámci tohoto projektu žáci rovněž absolvovali různé preventivní
aktivity.

Naše škola se účastní evropských projektů "Ovoce a zelenina do škol" a "Mléko do škol"
s finanční podporou Evropské unie a Státního zemědělského intervenčního fondu.
Další projekty financované z cizích zdrojů v roce 2017 a 2018

Plzeň, statutární město

za rok 2017 - 20 000,00 Kč
doprava a vstupné na školní výlet do ZOO Plasy (květen 2017)
Přehlídka Prostor pro duši - Tachov (červen 2017)
doprava a vstupné na školní výlet ZOO Praha (září 2017)
za rok 2018 - 17 000,00 Kč
doprava na školní výlet na Kvildu a Borovou Ladu (květen 2018)
doprava a vstupné na školní výlet do ZOO Plasy (říjen 2018)
doprava a vstupné na školní výlet na Zámecký statek Újezd nade Mží (říjen 2018)

