
Střední škola Euroinstitut
a
Euroinstitut,
praktická škola a odborné učiliště

jsou partnerské školy zaměřené na
vzdělávání žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami. Školy jsou
samostatně zřízeny pro žáky se
zdravotním postižením, zejména na
edukaci a rozvoj osob s mentálním
postižením. Žáci nejsou děti, ale široké
věkové spektrum od mladých dospělých
lidí po žáky ve zralém středním věku.
Naprostou většinu tvoří klienti domovů
pro osoby se zdravotním postižením.

Žáci jsou zařazováni do školy na základě
písemného doporučení speciálně
pedagogického centra, které je součástí
školy. Toto centrum se podílí na tvorbě
individuálního vzdělávacího plánu pro
každého klienta-žáka.

Vzdělávání v obou školách je pro všechny
žáky bezplatné. Je poskytováno v
učňovských oborech kategorie E
(speciální učební obory pro postižené
žáky zakončené výučním listem) a
praktické škole (zaměřené obdobně jako
učňovské obory, výstupem není výuční
list, ale závěrečné vysvědčení). Ve všech
oborech je v popředí praktická výuka.

Vzdělávání není samoúčelné, důraz
klademe na následnou zaměstnanost
našich žáků a absolventů. K tomu
využíváme i sociální partnery školy
(firmy, instituce, obce) a institut placené
produktivní práce učňů.

Vzdělávací obory:

69-54-E/01 Provozní služby je dvouletý
učební obor s výučním listem s možností
prolongace doby vyučení až na 4 roky.
Podle tohoto rámcového vzdělávacího
programu, rozpracovaného ve škole do
školního vzdělávacího programu Úklid a
výpomoc, jsou žáci vzděláváni v
úklidových pracích, přípravě pokrmů,
praní, žehlení, šití a opravách prádla.
Obor je vhodný pro lehce mentálně
postižené (nebo na hranici lehkého a
středního postižení) klienty v ústavní péči
DOZP, klienty chráněných bydlení a
denních stacionářů, dále pro žáky s více
vadami.

78-62-C/02 Praktická škola dvouletá
je škola pro žáky těžší formou mentálního
postižení a žáky s více vadami. Jde o žáky,
kteří by vzhledem k postižení nezvládli
vzdělávací program s výučním listem, a
přesto mají zájem získat kvalifikaci a
uplatnit se na trhu práce. Výstupem je
závěrečná zkouška. Obory jsou obdobné
jako u učebního oboru Úklid a výpomoc,
výuka je rozšířena o zahradnické práce,
manuální činnosti a praktické dovednosti,
domácí práce.

78-62-C/01 Praktická škola
jednoletá je roční škola, ve které se
vzdělávají žáci těžce mentálně
postižení, žáci s více vadami a žáci s
diagnózou autismus.

75-1-E/01 Pečovatelské služby je
tříletý učební obor s výučním listem, který
mohou (spíš než klienti) využít pracovníci
v přímé obslužné péči nebo pracovníci
sociálních služeb, kteří si chtějí doplnit
výuční list. Rámcový vzdělávací program
tohoto oboru je ve školách Euroinstitut
rozpracován do školního vzdělávacího
programu Pečovatelské a zdravotně-
sociální služby. Tento obor studují ve
škole také žákyně z Filipín a Vietnamu,
budoucí ošetřovatelky v zařízeních
sociální péče nebo nemocnicích.


