Informace pro kmenovou školu
Vážení kolegové,
žák/yně vaší školy bude při pobytu v Lázeňské léčebně Mánes navštěvovat základní školu
při
lázeňské léčebně pod hlavičkou ZŠ a MŠ při zdravotnických zařízeních Karlovy Vary. Kmenová škola
toto období nevyznačuje jako dobu zameškané docházky. Naše škola má vlastní školní vzdělávací
program, který se přizpůsobí požadavkům jednotlivých kmenových škol. Podle doporučení
ošetřujícího lékaře je žák/yně vyučován/a snížený počet hodin než ve své kmenové škole. Ve výuce
postupujeme v návaznosti na učivo kmenové školy. Přihlížíme ke schopnostem a aktuálnímu
zdravotnímu stavu žáka/yně.
Základní informace o škole při Lázeňské léčebně Mánes
Kontakt:

mobil:
e-mail:
webové stránky:

Základní škola a mateřská škola při zdravotnických zařízeních Karlovy Vary
Bezručova 1185/19
360 01 Karlovy Vary
777 680 166
zsnem.kvary@seznam.cz
http://zsnemkv.cz/

Informace o školní práci:


v průběhu výuky postupujeme podle plánu učiva zpracovaného kmenovou školou na dobu
léčebného pobytu, zaměřujeme se na probrání, procvičení a osvojení si základního učiva
jednotlivých ročníků, aby se žák po návratu do své kmenové školy mohl plynule začlenit
do výuky



v rámci výuky preferujeme individuální přístup k žákovi za použití speciálních metod a forem
práce, a to vždy s přihlédnutím ke schopnostem, možnostem, zdravotnímu stavu, povaze
postižení nebo znevýhodnění



žáci jsou vyučováni individuálně a ve sníženém počtu vyučovacích hodin denně, záznam
o prospěchu a chování žáka po dobu docházky do naší školy je zaslán při odjezdu žáka
elektronicky nebo poštou jeho kmenové škole



z cizích jazyků zajišťuje škola výuku anglického, německého i ruského jazyka



žák si přiveze učebnice, sešity a ostatní školní potřeby



každý žák může využívat školní knihovnu, školní počítače, připojení k internetu, interaktivní
tabule a další techniku.

Prosíme vás o vyplnění "Osobního listu", který nám i žákovi velice pomůže ve školní práci
v lázeňské léčebně. Děkujeme za spolupráci a váš čas.
Mgr. Jana Hynková
ředitelka školy

OSOBNÍ LIST- VYPLNÍ ŠKOLA
jméno a příjmení žáka/žákyně:
adresa kmenové školy:

třída:

e-mail:

telefon:

Číslo datové schránky:
Důležitá sdělení (co bychom měli o žákovi/žákyni vědět):

Vzdělávací oblast

Plán učiva na dobu pobytu

Učební materiál, strana

Aktuální
klasifikace

Česky jazyk

Cizí jazyk
Matematika

Čl. a jeho svět
Dějepis
Fyzika
Chemie
Zeměpis
Výchova k
občanství
Přírodopis

třídní učitel/ka:

razítko kmenové školy:

datum:

podpis ředitele školy:

Prosíme o zaslání zprávy o zapojení žáka (lze i telefonicky, elektronicky) po návratu do kmenové
školy.
Děkujeme za spolupráci.
Mgr. Jana Hynková
ředitelka školy

