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Základní škola a mateřská škola Proseč srdečně zve

Zrakový screening v Proseči

V Pardubickém kraji již od roku 2010 probíhá plošná 
zraková prevence v mateřských školách. Včasným zá-
chytem zrakových vad se nejlépe předchází nejen ne-
vratnému poškození zraku, ale i negativnímu dopadu 
zrakového handicapu na vývoj osobnosti dítěte a tím 
i na jeho budoucí život. Malé dítě nám samo neřekne, 
zda předmět v dálce vidí rozmazaný či jinak zdefor-
movaný nebo ho dokonce nevidí vůbec. Proto se díky 
spolupráci ERGOTEP CSR Institut o.p.s. se Základní 
školou a mateřskou školou Proseč uskuteční pro děti z 
Proseče a okolí další zrakový screening.

Vyšetření přístrojem Plusoptix je bezkontaktní, po-
dobné fotografování a bez speciální přípravy se rychle 
získává informace o stavu zraku dítěte. Po vyšetření do-
stává dítě do svého zdravotního průkazu razítko s logem 
zrakového screeningu. Tímto jednoduchým opatřením 
získává pediatr informaci o tom, zda dítě prošlo pre-
ventivním vyšetřením zraku a v jakém stavu jeho zrak 
je. Je-li dítě přístrojem zachyceno, je to upozornění pro 
rodiče, aby dítěti zrak nechali dovyšetřit u dětského oč-
ního lékaře, který rozhodne o dalším postupu v péči o 
zrak dítěte.
- Preventivní vyšetření zraku bude probíhat v naší ma-

teřské škole (Podměstská 220) v úterý 28. března od 
8.30 hod.
- Vyšetření zraku je bezplatné, zrakovou prevenci dě-

tem plně hradí Ergotep CSR Institute.
- Vyšetření se může zúčastnit dítě, které ho ještě ne-

absolvovalo, nebo dítě, které při posledním vyšetření 
mělo pozitivní nález.

V případě zájmu vyplňte formulář „Souhlasu se zra-
kovým screeningem“, který obdrží děti navštěvující MŠ 
nebo ZŠ od svých učitelů a dětem dejte v den vyšet-
ření s sebou zdravotní průkazy. V případě, že Vaše dítě 
ještě MŠ a ZŠ nenavštěvuje, dostavte se v den zrakové 
prevence s dítětem do MŠ a přineste zdravotní průkaz 
dítěte.

Mgr. Jarmila Michálková

Ve spolupráci s organizací 
Člověk v tísni Vás zveme

na setkání s rodiči, přáteli 
školy a odborníky z oblasti 
vzdělávání na téma: 

Překonávání obtíží dětí ve vzdělávání a zapo-
jení v kolektivu

- Patříte k rodičům, kteří vnímají školu jako přiroze-
nou a důležitou součást komunitního života?
- Je Vaše dítě „jiné“?
- Má Vaše dítě obtíže ve vzdělávání?
- Víte, kde hledat pomoc?

Pokud jste odpověděli ano, pravděpodobně Vás po-
těší následující oznámení.

Základní škola a mateřská škola Proseč připravuje na 
jaro a nadcházející dva školní roky cyklus společných 
setkání rodičů, přátel školy a odborníků z oblasti vzdě-
lávání, v rámci nichž budou mít rodiče možnost disku-
tovat o nejrůznějších tématech týkajících se vzdělávání 
dětí. Škola tak navazuje na předchozí aktivity pro rodiče 
a také značku Rodiče vítáni, kterou jsme jako škola ote-
vřená rodičům získali roku 2014.

První setkání proběhne již v úterý 14. 3. 2017 od 
15.30 do 17.00 hod v budově 1. stupně ZŠ a MŠ Pro-
seč a bude věnováno potřebám dětí v souvislosti s obtí-
žemi ve vzdělávání. Navazující setkání je plánováno na 
úterý 4. 4. 2017 ve stejném čase.

 Jako hosté budou na jednotlivé rodičovské akce při-
zváni mj. pracovníci z pedagogicko-psychologické po-
radny, speciálně-pedagogického centra, regionálních 
neziskových organizací a další odborníci přes jednotlivá 
vzdělávací témata, jako jsou například poruchy učení, 
poruchy chování, překážky v učení způsobené zdravot-
ním handicapem dítěte či sociálním znevýhodněním 
apod.

Společně otevřeme otázky, které nás ve vztahu ke 
vzdělávání dětí aktuálně trápí nebo zajímají, ať už se 
jedná o zápisy do prvních tříd, zvládání školních nároků, 
začleňování dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 
do hlavního vzdělávacího proudu nebo možnosti efek-
tivní komunikace mezi rodinou a školou.

Setkání rodičů pořádáme v rámci projektu Škola pro 
všechny: Inkluze jako cesta k efektivnímu vzdělávání 
všech žáků (2016-2019) hrazeného z prostředků OP 
VVV.

Všichni jste srdečně zváni.


