
Názory rodičů
 „Ze své zkušenosti vím, že rozhodnutí dát dceru do ZŠ Kollárova nebylo 

jednoduché. Ale této volby nelituji – dcera se ihned cítila ve škole 

spokojeně, což je pro mne velmi důležité. Učí se s dětmi, které mají 

podobné handicapy a pod citlivým vedením pedagogů se vše učí zvládat 

bez posměšků, které by je čekaly od spolužáků na běžné základní škole. 

Tato škola nám pomáhá začleňovat dceru do běžného života.“

„Naše dcera se narodila s Downovým syndromem, tudíž jsme věděli už od 

narození, že bude vždy vyžadovat zvláštní péči, ať už v rodině nebo později 

ve školce a následně ve škole.

Na počátku školní docházky dcera za pomoci asistentky nějaký ten rok 

navštěvovala základní školu. Po pěti letech nám bylo v SPC doporučeno dát 

dceru do speciální školy a tak jsme se zajímali, kde v našem okolí je škola 

speciální. Našli jsme ji ve Veselí nad Moravou. Čekali jsme, že pro dceru 

tento přechod bude velmi těžký, jelikož nemá ráda žádné změny. K našemu 

velkému překvapení však tuto změnu uvítala s nebývalou lehkostí a každý 

den se těšila na paní učitelky a spolužáky.

Tohoto rozhodnutí jsme nikdy nelitovali a každý den nám dcera dokazuje, 

jak dobré to rozhodnutí bylo. Každý den se těší do školy. Rodičům, kteří stojí 

před podobným rozhodnutím, doporučujeme, aby školu navštívili a sami si 

udělali obrázek, jak to tady chodí, jak hodně se dětem věnují nejen ve 

vyučování, ale i v jejich volnu.

Nebojte se udělat tento zásadní krok, jde přece o to, aby naše děti byly 

spokojené a ne se pořád ohlížet, co na to řekne rodina, sousedé, známí… 

Není to nic ponižujícího, že naše děti navštěvují zvláštní nebo speciální 

školu. Jsme moc rádi, že ji máme ve Veselí nad Moravou a víme, že nejsme 

jediní rodiče, kteří to takhle cítí.“

Zveme Vás na nezávaznou prohlídku školy, kdykoliv se 

Vám to bude hodit. Abychom se Vám mohli při návštěvě 

zodpovědně věnovat, zavolejte prosím předem na školní telefon 518 322 216.

Více se o činnosti školy můžete dozvědět na webových stránkách 

www.mszsveseli.cz 
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Naše škola není velká,
avšak malá také ne.

Každý kdo má chuť a zájem,
svůj talent zde rozvine.

Kdo jsme a co nabízíme?

Proč si vybrat naši školu?

Jsme základní škola praktická a speciální. Věnujeme se žákům, kteří mají 

vzdělávací problémy v běžné základní škole. Nabízíme vzdělávání podle 

možností dítěte v malém kolektivu šesti až deseti dětí ve třídě. Výuka 

probíhá podobně jako v běžné základní škole, ale učivo je přizpůsobené 

možnostem žáků. Postupuje se v pozvolném tempu. Děti se učí to, co 

budou v běžném životě skutečně potřebovat.

- méně početné třídy

- individuální přístup k žákům

- vyučují zde speciální pedagogové spolu s asistenty pedagoga

- více hodin pracovního vyučování

- anglický jazyk od 6. ročníku 2 hodiny týdně

- speciálně pedagogická péče, canisterapie, prvky muzikoterapie, 

bazální stimulace, masáže, znak do řeči, individuální logopedická 

péče

- žáci úspěšně pokračují ve vzdělávání v učebních oborech

- součástí školy je školní družina a školní jídelna

- spolupráce školy se speciálně- pedagogickým centrem, 

pedagogicko-psychologickou poradnou, oddělením sociální péče o 

dítě (OSPOD), s organizací Raná péče



Mimoškolní
zájmové aktivityCo můžeme nabídnout?

Školní aktivity

Zájmové aktivity mimo vyučování

- třídy s interaktivní tabulí

- počítačová učebna

- hudebna

- dřevodílna, kovodílna, práce na školním pozemku

- cvičná kuchyně

- šicí dílna

- multisenzorická relaxační místnost

- přístroj biofeedback k posílení pozornosti a soustředění

- práce s tablety

- exkurze, výlety, turistika, cyklistické výlety

- plavecký výcvik pro žáky 1. stupně základní školy

- sportovní, výtvarné, dopravní soutěže

- školní akademie

- škola v přírodě

- lyžařský výcvikový kurz pro žáky

- vodácký výcvik

- projektové dny (Den dětí apod.)

- sportovní činnosti

- hudební činnosti

- cvičení s hudbou

- komunikační dovednosti (logopedie)

- keramika

- ruční práce


