
Moderní školské zařízení 
poskytující koMplexní péči 
a vzdělávání děteM a žákůM 
se speciálními vzdělávacími 
potřebami

terapie a další  
aktivity základní  
a Mateřské školy

•	 aktivity s využitím koní.

•	 aquaterapie (sauna, vířivky 
a rehabilitační cvičení ve 
vyhřívaném bazénu ve 
zdravotnickém zařízení).

•	 artetarepie (keramika, práce  
s barvami a jinými materiály).

•	 plavání.

•	 canisterapie (terapie se psy).

•	 snoezelen (multismyslová 
místnost).

•	 relaxační místnost.

•	 dechová terapie (flétny).

•	 Bruslení.

•	 ozdravné pobyty. 

další aktivity

•	 zapojení do mezinárodních 
projektů.

•	 nácvik socializace ve formě 
pravidelných setkávání tříd.

•	 „MotÝlek“ - tradiční 
každoroční přehlídka pěvecké, 
taneční a dramatické tvorby 
handicapovaných dětí  
a mládeže.

•	 školní zahrada se speciálně 
vybaveným hřištěm.

•	 a jiné.

Základní škola a Mateřská škola  
Motýlek Kopřivnice, Smetanova 1122, p. o.

smetanova 1122/1, 742 21 kopřivnice  

tel.: 556 810 242, 737 207 446

e-mail: info@detske-centrum.cz 
www.detske-centrum.cz

provoz zajištěn od 6.00 hod do 16.00 hod.

design Md communications



Mateřská škola základní škola 
speciální základní škola

třídy logopedické, autistické a speciální

•	 určena dětem s tělesným, mentálním, 
smyslovým, logopedickým postižením a 
diagnózou z okruhu poruch autistického 
spektra.

•	 vzdělávání dětí dle rámcového vzdělávacího 
programu, který vymezuje obecně platné 
záměry předškolního vzdělávání.

•	 individuální péče speciálního pedagoga, 
logopeda  
a rehabilitační pracovnice.

•	 snížený počet dětí ve třídách, více pedagogů 
ve třídách, ve všech třídách pracují učitelé s 
odbornou kvalifikací ve speciální pedagogice.

•	 ve vybraných odděleních vedení výuky  
v komunikačním systému voks.

•	 alternativní formy výuky a terapie (alternativní 
komunikace, strukturalizace, vizualizace, 
individuální přístup).

•	 využíváme speciální a kompenzační pomůcky, 
moderní formy výuky (tablety, pc).

•	 příprava pro vstup do zš nad rámec 
základního programu (pod vedením 
speciálního pedagoga).

•	 přijímáme děti v průběhu celého školního roku

•	 je určena žákům s tělesným, mentálním, 
smyslovým postižením a s diagnózou z 
okruhu poruch autistického spektra.

•	 snížený počet žáků ve třídách, více 
pedagogických pracovníků na třídu, 
ve všech třídách vyučují speciální 
pedagogové.

•	 alternativní formy výuky (alternativní 
a augmentativní komunikace, 
strukturalizace, vizualizace, individuální 
přístup).

•	 speciální a kompenzační pomůcky,  
využití terapií.

•	 individuální péče logopeda  
a rehabilitačního pracovníka.

•	 Moderní formy výuky s využitím tabletu, 
interaktivních tabulí a pc.

•	 ve vybraných třídách vedení výuky  
v komunikačním systému voks.

•	 školní družina – možnost využití šd 
v ranních i odpoledních hodinách.

•	 školní svoz – ve spolupráci se spolkem 
„občanské sdružení při dětském centru 
kopřivnice“ zajišťujeme dopravu dětí  
do školy a ze školy.

•	 je určená žákům s diagnózou z okruhu poruch autistického 
spektra, případně s jinými speciálními vzdělávacími potřebami, 
poruchou komunikace (dorozumívání).

•	 vzdělávací program základní škola (výuka shodná s běžnými zš).

•	 snížený počet žáků ve třídě, více pedagogických pracovníků.

•	 alternativní formy výuky.

•	 speciální a kompenzační pomůcky.

•	 Moderní formy výuky s využitím tabletu, interaktivních tabulí a pc.

•	 vysoká míra individualizace a vizualizace.

•	 školní družina - možnost využití šd v ranních i odpoledních 
hodinách.

•	 školní svoz – ve spolupráci se spolkem „občanské sdružení při 
dětském centru kopřivnice“ zajišťujeme dopravu dětí do školy  
a ze školy.


