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Podporují nás

Kdo jsme
Jsme detašované pracoviště Mateřské 
školy a základní školy speciální Diako-
nie ČCE v Praze 5. Ve dvou třídách se 
zde vzdělávají žáci s těžkým mentál-
ním a kombinovaným postižením i žáci 
a PAS. V každé třídě pracuje spe ciální 
pedagog a asistent s nejvýše šesti žáky. 

Poskytujeme
Výuku obohacujeme dalšími aktivita-
mi, kteté mohou zkvalitnit pohyb žáků 
ve škole a pomoci k jejich dalšímu roz-
voji. Nabízíme fyzioterapii, hipoterapii, 
canisterapii, plavání, pohybové aktivity 
v tělocvičně Sokola Strašnice i na fit-nes 
přístrojích na zahradě školy. Navště-
vujeme s žáky divadelní představení, 
koncerty také výstavy. Každoročně se 
zúčasňujeme týdenního rehabilitač-
ního pobyt na škole v přírodě.  



Canisterapie
Využití kontatku se psem k terapeutickým, 
motivačním a aktivizačním činnostem 
mohou využívat mobilní i imobilní žáci. 
Zkušená terapeutka přizpůsobuje aktivi-
ty se psem potřebám a možnostem 
jednotlivých žáků. 

Hipoterapie
Využíváme rehabilitační jízdy na koních 
v areálu Toulcova dvora. Na koních 
různé výšky jezdí i žáci, kteří nemo-
hou sedět v sedle nebo v asistovaném 
sedu. Vybraní koně jsou přímo cvičení 
pro jízdu s polohovaným jezdcem.

Pohybové aktivity
Pro možnost nácviku samostatnosti 
pohybu využíváme prostory i vybavení 
tělocvičny Sokola, dále rehabilitační 
přístroje, které jsou instalované na 
zahradě naší školy. Trampolínu využíváme 
především v jarních a podzimních měsících.

Škola v přírodě
Každoročně jezdíme společně se sta-
cionářem na týdenní ozdravný pobyt 
mimo Prahu. Absolvujeme bohatý 
program plný her, výletů i táboráků.

Fyzioterapie
V rehabilitační místnosti mohou žáci cvičit 
pod vedením fyzioterapeutky i pedagogů. 
Pro zdravotní i kondiční cviky slouží bo-
haté vybavení přístroji i pomůckami. 
Cvičení probíhá vždy podle individuál-
ních potřeb žáka.

Plavání
Využíváme bazén v areálu Eden. Žáci si 
zde pod dohledem zkušených plavčíků 
nacvičují plavecké pohyby a využívají 
pohyb ve vodě k další rehabilitaci. 


