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 A. Základní údaje o škole 

 

Základní škola speciální, Základní škol praktická a Praktická škola,  

Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace.  

 

Zřizovatel organizace:  Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48 
 

IČO: 70892156  
 

 

         Ředitelka školy: Mgr. Hana Slapničková 
 

 

Statutární zástupce ředitele: Mgr. Libuše Bedrnová 
 

 

Telefon školy: 476700000 

 

Fax: 476708896   

 

E-mail: vedeni@specmo.cz  
           

            www.specmo.cz 

 

Zahájení činnosti školy: 3.9.1979 
 

Zřízení školy – příspěvková organizace: 1.1. 1996  
 

Zařazení do sítě 12.6.1996  
 

            IČO: 63125382 
 

         Školská rada: členové školské rady 

           

          Renata Chlustinová –zvolena zákonnými zástupci žáků 

          Jana Machová –zvolena ped. pracovníky 

          Ilona Kozlová –jmenována zřizovatelem    
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http://www.specmo.cz/
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Součásti školy 

     

         1. ZŠ speciální  kapacita  200 žáků  

                                                                             Celkem 320 žáků 

2. ZŠ praktická         kapacita           264 žáci  

 

         3. Praktická škola  kapacita    28 žáků  

 

4. Školní družina  kapacita    30 žáků  

 

5. Školní jídelna  kapacita  110 jídel 
   

            6. Přípravný stupeň         kapacita                   12 žáků 
 

          Hlavním účelem, pro který byla škola zřízena, je poskytování základního 

 

          vzdělávání, které vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na 

 

          jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení. Aby se učili tvořivě myslet 

 

          a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své 

 

          fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí, být ohleduplní a 

 

          tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám, 

 

          poznávat své schopnosti a reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými 

 

          vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své další životní dráze a svém 

 

          profesním uplatnění.  

 

          Dále škola poskytuje střední vzdělávání, které rozvíjí 

 

          vědomosti, schopnosti, postoje a hodnoty získané základním vzděláním důležité 

 

           pro osobní rozvoj jedince a poskytuje žákům obsahově širší vzdělání spojené 

 

           s upevňováním jejich hodnotové orientace, dále pak vytváření předpokladů pro 

 

           plnoprávný, osobní a občanský život, samostatné získávání informací a 

 

           celoživotní učení, přípravě pro pracovní činnosti.  

 

           Škola též poskytuje vzdělávání 

 

           žáků s těžkým mentálním postižením, s více vadami a s autismem.  
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           Dále zajišťuje  

 

           zájmové vzdělávání, které poskytuje naplnění volného času zájmovou činností se  

 

           zaměřením na různé oblasti.  

 

           Školní jídelna zajišťuje stravování žákům i zaměstnancům.  

 
            

 A.1 Charakteristika školy 

 

Ve školním roce 2008-2009 bylo ve škole 33 tříd, 2 oddělení ŠD. 

1) ZŠ speciální: 

 11 tříd                 -  (65 žáků, 12 učitelů, 11 asistentů pedagoga) 

2) ZŠ praktická:   

20 tříd        -  (222 žáci, 25 učitelů, 3 asistenti pedagoga) 

3) Praktická škola:  

2 třídy                  -  (14 žáků, 2 učitelé) 

4) Školní družina: 

 2 oddělení           -  (17 žáků, 1,5 vychovatelky) 

5) Školní jídelna:                 -  32 stravovaných žáků + 53 zaměstnanců 

                                -  (1,5 kuchařky) 

           6) Přípravný stupeň  ZŠS        -  (0 žáků) 

 

           Celkem ve 33 třídách na konci škol. roku bylo 301 žáků, které učilo 39 učitelů     

           + 2 zástupkyně, 1 ředitelka a 14 asistentů pedagoga. 

Školní družina měla 2 oddělení, ve kterých bylo zapsáno 17 žáků. 
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VYBAVENÍ ŠKOLY 

            V budově školy jsou 3 tělocvičny, z nichž jedna slouží jako rehabilitační                                            

            centrum. Chodby školy jsou využity pro gymnastiku, hry a  stolní tenis.  

            Na školním hřišti jsou zabudované 2 stoly na stolní tenis. 

            Odborné učebny - cvičná kuchyňka, hudebna a multimediální učebna,  

3 počítačové učebny, keramická dílna, šicí dílna, 3 dílny pro práci se dřevem, 

kovem a plastem. 

Školní pozemek je využíván všemi třídami školy v hodinách předmětu Pracovní 

vyučování, Pracovní činnosti a Ruční práce. Skleník je celoročně využíván pro 

pracovní činnosti žáků vyššího stupně ZŠ praktické a Praktické školy. 

            Prostory školy jsou zcela vyhovující pro pohyb a pobyt dětí mentálně i tělesně           

            postižených (bezbariérový přístup - výtah, schodolez). 

Na základě vyšetření žáků v Poradenském centru pro školu, děti a mládež 

Ústeckého kraje, pracoviště PPP v Mostě a SPC v Litvínově bylo ve školním 

roce 2008 – 2009 přijato 41 žáků, z toho 10 do prvních ročníků ZŠ a 11 do 

1. ročníku PrŠ. Na začátku školního roku bylo v ZŠS – 62 žáci, v ZŠP 204 žáci 

a v PrŠ 18 žáků, celkem 284 žáci.  Během roku se přistěhovalo 40 žáků a 

odstěhovali se 23 žáci. 

 

Od září 2009 byla otevřena 1 první třídy. Nově vřazení žáci ze základních škol 

byly zařazeny do tříd, kde bylo volné místo. 
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A.2 Charakteristika jednotlivých druhů škol a zařízení: 
 

V přípravném stupni ZŠ speciální se vzdělávají žáci se závažnějším mentálním 

postižením. 

Klade si za úkol umožnit vzdělávání žákům, kteří vzhledem k těžšímu stupni 

mentální retardace a případně i z dalších důvodů (zdravotních, popř. i 

sociálních) nejsou schopni prospívat ani na prvním stupni ZŠ speciální, ale jsou u 

nich patrné určité předpoklady rozvoje rozumových schopností. 

 

ZŠ speciální rozvíjí psychické i fyzické schopnosti a předpoklady žáků a vybaví je 

takovými vědomostmi, dovednostmi a návyky, které jim umožní, aby se 

v maximální možné míře zapojili do společenského života. Učitelé ZŠ speciální 

vybaví žáky triviem základních vědomostí a dovedností, což znamená, že je naučí 

základům čtení, psaní a počítání. 

 

V ZŠ praktické je učivo zpracováno ve Školním vzdělávacím programu podle 

RVP ZV-LMP tak, aby bylo přiměřeně náročné a splnitelné pro většinu žáků. Je 

rozloženo do 9. postupných ročníků se všemi vyučovanými předměty jako na 

základní škole. Do ZŠ praktické přicházejí žáci z odlišných prostředí – přímo 

z rodiny, ze speciální mateřské školy, z běžné mateřské školy, ze základní školy a 

proto je hlavním východiskem práce učitele praktické školy důkladné poznávání 

žáka, jeho schopností, psychických možností a individuálních zvláštností. 
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Praktická škola je dvouletá. Těžiště obsahu přípravy spočívá v upevnění a 

prohloubení vědomostí a praktických dovedností žáků a připravuje je především 

pro rodinný život a výchovu dětí, popřípadě pro výuku dalších jednoduchých 

pracovních činností. 

 

Školní družina je nedílnou součástí školy. V 1. oddělení byli převážně žáci ZŠ 

speciální, ve 2. žáci nižších ročníků ZŠ praktické. 

Práce ve ŠD probíhala podle předem stanoveného ročního plánu, ve kterém jsou 

zastoupeny všechny složky výchovy a který byl zaměřen na činnosti, do kterých 

se zapojili všichni žáci.  Žáci ŠD se také aktivně zapojili do ekologické výchovy a 

do některých projektů školy. 

Spolupracovalo se s Domem dětí a mládeže a Centrem volného času. Na 

odpolední činnosti žáků byli zváni rodiče a učitelé, aby shlédli své děti 

v odpoledním zaměstnání. 

 

Ve školní jídelně se stravovali 32 žáci. 

V rodinách žáků je vysoká nezaměstnanost rodičů, která se odráží v placení 

obědů dětem i v koupi sešitů a dalších důležitých pomůcek pro výuku žáků. 

Většina dětí pochází ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. 
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B. Přehled oborů vzdělávání 

 

    

I. Základní škola speciální            -   11 tříd 

Vzdělávací program schválen MŠMT ČR č.j. 24035/97-22 s platností  od  1.9.1997 a 

rehabilitační program pomocné školy č.j. 15 988/2003-24. 

 

II. Základní škola praktická   -          20 tříd 

1. třída - 1 

2. třída - 1  

3. třída - 2 

4. třída - 2   

5. třída - 2   

6. třída - 2 

  7. třída - 4 

    8. třída - 3 

    9. třída - 3 

Vzdělávací program schválilo MŠMT ČR č.j. 22980/97-22  s platností  

od 1.9.1997. Od 1.9.2006 se ve všech třídách i ročnících ověřují  

prvky nového ŠVP, platného od 1.9.2007 – ŠVP č.j. 7/2007, Slunce svítí všem.  

Novým ŠVP byl zaveden cizí jazyk – německý od 6. ročníku a předmět Informatika od 

4. ročníku. 
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III. Praktická škola dvouletá  -  2 třídy 

                   1. ročník - 10 žáků 

                   2. ročník -   8 žáků  

Vzdělávací program schválilo MŠMT ČR dne 9.12.2004 pod č.j.:32 090/2004 – 24 

s platností od 1.9.2005. 

 

C. Údaje o zaměstnancích školy 

Pedagogičtí pracovníci- 57 (bez 3 asistentů – VPP) 

               Věkové složení    

VĚK POČET Z TOHO ŢEN 

Do 25 let           1             1 

Do 30 let           7             6 

Do 35 let           5             5 

Do 40 let            6                        6 

Do 45 let           8             8 

Do 50 let          13           13 

Do 55 let           4             4 

Do 60 let           7             7 

60 a více           6             5 

                

               Věkový průměr pedagogických zaměstnanců je 44,7 let. 

       
                Započítaná praxe  
 

PRAXE POČET 

Do 1 roku            2 

Do 2 let            2 

Do 4 let             3 

Do 6 let            5 

Do 9 let            1 

Do 12 let            4 

Do 15 let            2 

Do 19 let            6 

Do 23 let            9 

Do 27 let            6 

Do 32 let          10 

Nad 32 let            7       
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                    Platové zařazení 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Dosažená kvalifikace 
 

VZDĚLÁNÍ POČET 

Střední pedagogické              12 

Střední nepedagogické                9 

DiS. - ergoterapeut                4 

Bakalářské pedagogické                5 

Magisterské pedagogické 

PaedDr. 

             26 

               1 

 

 

Nepedagogičtí pracovníci – 13 (personalistka, ekonomka, hospodářka, 
školník, údržbář, 6 uklizeček, 2 kuchařky) 

 
                  Věkové složení    
 

 

       

           

 

 

 

 

 

    

 

 

 

                   Věkový průměr nepedagogických zaměstnanců je 52,7 let. 
 

                    

PLATOVÁ TŘÍDA POČET 

         1            0 

         2            0 

         3            0 

         4            0 

         5            0 

         6            5 

         7            0 

         8            9 

         9            1 

       10            0 

       11          15 

       12          24 

       13            3 

VĚK POČET Z TOHO ŢEN 

Do 25 let          0               0 

Do 30 let          0               0 

Do 35 let          0               0 

Do 40 let           1               1 

Do 45 let          0               0 

Do 50 let           2               2 

Do 55 let          6               5 

Do 60 let          2               2 

60 a více          2               1 
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                 Započítaná praxe  
 
 

 

        

       

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

                        Platové zařazení 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Přijímání žáků do 1. ročníků ZŠ speciální, ZŠ praktické a Praktické školy           
    

Zápis do 1. ročníku ZŠ speciální a ZŠ praktické se konal dne 27. a 28. ledna 2009. 

Dostavilo se 6 žáků, dvěma žákům bylo rozhodnuto o odkladu školní docházky. Později 

se ještě přihlásilo 5 žáků.  

PRAXE POČET 

Do 1 roku           0 

Do 2 let           0 

Do 4 let            0 

Do 6 let           0 

Do 9 let           0 

Do 12 let           0 

Do 15 let           0 

Do 19 let           1 

Do 23 let           0 

Do 27 let           2 

Do 32 let           4 

Nad 32 let           6 

PLATOVÁ TŘÍDA POČET 

         1         0 

         2         6 

         3         1 

         4         2 

         5         1 

         6         0  

         7         0 

         8         2 

         9         0 

       10         1 

       11         0 

       12         0 

       13         0 
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Přijímací řízení do Praktické školy proběhlo dne 22.4.2009 a k dennímu studiu bylo 

přijato 9 žáků do 1. ročníku bez přijímacích pohovorů, v druhém kole byli přijati ještě 2 

žáci.   

Do tříd ZŠ speciální a praktické jsou zařazováni žáci ze základních škol po vyšetření v PPP 

nebo v SPC. Někteří žáci jsou přijímáni na diagnostický pobyt. 

 

D.1 Integrovaní žáci ve školním roce 2008- 2009: 

  Integrovaných žáků celkem                   46   

  Z toho 

  Sluchově postižených     9 

  Zrakově postižených                      3 

  Tělesné postižení                     14  

  Autismus               17 

  Řečové postižení               3 

K těmto integrovaným žáků máme 14 asistentů pedagoga a 3 asistenty od ÚP v Mostě 

na VPP. 

Objeví-li se u žáků, kteří jsou ve třídách ZŠ speciální a praktické během roku výukové 

nebo výchovné problémy, jsou tito žáci na návrh třídního učitele se souhlasem rodičů 

opět vyšetřeni v PPP nebo SPC, kde se stanoví další postup jejich vývoje, způsobu 

výchovy a vzdělávání. 

 

 

E. Výsledky vzdělávání – přehled 
 

   viz tabulky  
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E.1 Vycházející žáci:  

            Celkem:            51 

Z toho - chlapci: 29 

- dívky:  22 

Z toho -        ZŠP z 9. roč.: 34 

            z 8. roč.:  12 

            - ZŠS                        5 

10. rok školní docházky byl povolen 4 žákům. 

Umístění žáků: 

SŠT  Velebudice                       15 žáků 

OA, SOŠG a SOU Chomutov             4 žáci 

SŠGS Most, J. Palacha                     14 žáků 

Praktická škola Most        5 žáků 

Hotelová škola Teplice               1 žák 

Registrace na ÚP Most         8 žáků 

Závěrečné zkoušky v Praktické škole úspěšně složili 3 žáci. Čtyřem žákům bylo vzdělávání 

prodlouženo o jeden rok ze zdravotních důvodů a vzhledem k jejich postižení. 

 

F. Prevence a výchovná činnost 

Kroužky: 

v letošním školním roce pracovaly ve škole 3 zájmové kroužky.  

Kroužek Školáčkův speciál pod vedením pí uč. Horňákové a pí uč. Štičkové, který vydává 

náš školní časopis. Žáci si v tomto kroužku osvojují činnosti i zákonitosti tvorby tištěného 

periodika; během školního roku vydali 5 čísel časopisů v tištěné podobě, která jsou 

dostupná i na webových stránkách školy. 
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Kroužek Keramika pod vedením pí uč. Hurtové je pracovně-relaxační, kde se žáci 

zdokonalují v práci s keramickou hlínou; svými výrobky se podílejí na výzdobě a 

prezentaci školy, připravují také dárky pro naše sponzory. 

 

Kroužek znakové řeči Ouško pod vedením pí uč. Jelínkové K. učí žáky, učitele i asistenty 

znakovou řeč; setkávají se zde žáci se sluchovým postižením i žáci bez postižení. 

 

Školní druţina: v letošním školním roce pracovala 2 oddělení, kde bylo celkem 

zapsáno 17 ţáků; v prvním oddělení pí.vych. Kašparová a v druhém pí.vych. 

Hostoušová; činnost ŠD probíhala podle daného plánu, ve kterém jsou zastoupeny 

všechny sloţky výchovy; kromě plánu připravily pí. vychovatelky pro ţáky ještě 

mnoho dalších akcí; velký ohlas měla Zlatá vařečka, Mikulášská besídka a piknik na 

školní zahradě. Zdařilá byla také výstava knih ve školní jídelně. Ţáci ŠD se také 

aktivně zapojili do ekologické výchovy a do některých projektů školy.  
 

F. 1 Výchovné poradenství: výchovná poradkyně pí.uč. Průšová řešila ve spolupráci 

s učiteli, rodiči a pracovnicemi OPD výchovné problémy žáků, nedocházku, neomluvené 

hodiny a přestupky proti školnímu řádu; proběhlo celkem 49 výchovných komis a byly 

nově zavedeny následné výchovné komise, kde se kontrolovala přijatá opatření; 

spolupracovala se SVP Dyáda v řešení výchovných problémů některých žáků a besed pro 

žáky 7. – 9 tříd; zajistila pro žáky 8. a 9. tříd praxi ve SŠ technické Velebudice v rámci 

přípravy a výběru učebního oboru; organizovala pro vycházející žáky návštěvy, exkurze a 

besedy s náboráři vybraných učilišť, návštěvu ÚP pro žáky 8. a 9. tříd a PrŠ v rámci 

výběru povolání a orientace na trhu práce, návštěvu burzy učilišť Sokrates; v rámci svých 

konzultačních hodin také spolupracovala s rodiči vycházejících žáků při výběru vhodného 

učiliště; spolupracovala s preventistkou Městské policie v rámci besed pro žáky na téma 

kriminalita mládeže, šikana, právní vědomí apod. i v řešení zvláště závažných případů, 

které se týkaly hrubých přestupků žáků; vedla schůzky společných MS ZŠP a PrŠ, která 

řešila aktuální výchovné problémy žáků, prevenci šikany a patologických jevů. Společně 

pak vytvořili Program prevence šikany.  
 

F. 2 Prevence sociálně patologických jevů: školní metodik prevence pí.uč. Niklová 

organizovala pro žáky nejrůznější besedy, soutěže a přednášky v rámci protidrogové i 

sexuální výchovy a prevence sociálně patologických jevů, při výběru besed a přednášek 

využívala nabídku PPP, Městské policie, SVP a nově i realizačního týmu projektu E – 

Bezpečí, do kterého se škola zapojila; společně s výchovnou poradkyní zpracovala 

minimální preventivní program; během školního roku organizovala projekt „Kouření a 

já“a projekt „Bezpečná škola“, který se zabývá tematikou sociálně patologických jevů, 

pro 1. i 2. stupeň ZŠP byly zpracovány tematické okruhy z oblasti bezpečného chování, 

šikany, kriminality páchané dětmi a mládeží a základů právního vědomí – jde o cílenou 

prevenci s pevnými tématy pro jednotlivé ročníky; žáci 7. – 9. tříd ZŠP vyplnili dotazník, 

jehož cílem bylo zjištění vztahu 13-17 letých žáků k alkoholu, kouření a drogám; paní 

učitelka zpracovala a přihlásila školu do projektu na téma „ Vzdělávání ped. pracovníků 

v oblasti prevence soc. pat. jevů“, které je pro ped. doporučeno Metodickým pokynem 

MŠMT. Dle Metodického pokynu MŠMT k primární prevenci soc. pat. jevů byly řešeny a 

zapsány 2 případy, které se týkaly ničení majetku a kouření; případy šikany a kriminality 

mládeže řešila Policie ČR. Příspěvky preventistky byly i v každém vydání školního 
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časopisu a každý měsíc byla obměňována i nástěnka primární prevence, kde se 

objevvovaly příspěvky našich žáků; během školního roku se aktivně využívala nabídka 

DVD a VHS z oblasti drogové i sexuální výchovy 

 

F. 3 Environmentální výchova: koordinátorka pí.uč. Hofferová organizovala 

environmentální výchovu dle ročního realizačního plánu, který byl rozdělen po měsících 

s různými tématy /Třídění odpadů ve škole, Zvířata v Africe, Podzim ve škole, Vánoce ve 

škole, Ptáci v zimě, Zdravá výživa, Voda a my, Naše planeta Země, Přírodní 

společenstva, Poznáváme náš kraj/. 

V měsíci září se naše škola zapojila do projektu Les ve škole – škola v lese pořádaný 

Sdružením TEREZA v Praze a do projektu Recyklohraní, který pod záštitou MŠMT 

pořádají společnosti EKO-KOM,  Ecobat a Asekol. V projektu Les ve škole – škola v lese 

jsme dosáhli velkého úspěchu. Naše závěrečná zpráva byla vybrána jako nejlepší 

v kategorii mírně pokročilých a pět žáků se za odměnu zúčastnilo Lesního setkání 

v Domašově nad Bystřicí. V projektu Recyklohraní jsme v 1. pololetí skončili na druhém 

místě v Ústeckém kraji. Všechny úkoly v projektu jsme splnili a získali prozatím 2051 

bodů. Sebrali jsme celkem 55 kg vybitých baterií a 48 kg elektrozařízení. V příštím 

školním roce budou tyto projekty pokračovat. 

Les ve škole – škola v lese                                                   Sběrné boxy – Recyklohraní 
 

ZÁŘÍ – Třídění odpadů ve škole 

Vznikla Ekohlídka sloţená ze šesti ţáků devátých tříd. Kontrolovala třídění odpadu ve třídách a 

pomáhala koordinátorovi ekologické výchovy. Pokračoval roční projekt Hřbitov odpadků. Sedm 

tříd se zapojilo do školního projektu -Třídíte odpady? V tomto projektu si učitelé se svými ţáky 

připravili dotazníky pro rodiče a anketní otázky pro obyvatele Mostu. 
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ŘÍJEN – Zvířata v Africe 
V tomto měsíci jsme oslavili Světový den zvířat výtvarnou soutěţí, ve které ţáci z 22 tříd výtvarně 

ztvárnili zvířata ţijící v Africe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Výtvarná soutěž – Zvířata z Afriky 

 

Ţáci a učitelé nosili do školy dobroty pro pejsky, které třídy 1. A, 2. A a 9. C odnesly do Útulku 

pro opuštěná zvířata v Rudolicích. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          U pejsků                                                Dobroty pro pejsky 

 

Uspořádali jsme ekologickou soutěţ pro ţáky 6. 

– 9. tříd ze ZŠ speciální Litvínov, ZŠ Janov a 

naši školu. Naši ţáci se umístili na 2. místě.   

   

Žáci plní úkoly  
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24. 10. se uskutečnil školní projekt Čisté město a jeho okolí. Do úklidu zahrady a okolí školy se 

zapojilo 16 tříd, které naplnili odpadem 32 pytlů. Kontaktovali jsme Český svaz ochránců přírody, 

který nám poskytl pro zúčastněné třídy jako odměnu pěkné plakáty s ţivočichy.  

              

 

 

 

 

 

 

Třída 2. A jde uklízet odpadky                           Třída 3. B má pytle plné odpadků 

 

 

LISTOPAD – Podzim ve škole 

Ve vestibulu školy se uskutečnila týdenní podzimní výstavka, ţáci z 12 tříd a školní druţina 

vystavovali své práce z přírodnin.  

                                                      

                                          

                

           

 

 

 

Výtvarné práce tříd 5. A a 7. A, C 

 

PROSINEC – Vánoce ve škole 

V tomto měsíci se ve škole uskutečnilo několik aktivit (Čertice zdobí stromeček, Vánoční výstava, 

Adventní zpívání pod stromkem. Některé třídy se zapojily do školního projektu Vánoční pečení). 

Návštěvníci vánoční výstavy měli moţnost obodovat soutěţ: O nejkrásnější vánoční přání.  

Do připravené krabičky vhazovali kartičku s číslem přání, které se jim nejvíce líbilo.  

Do soutěţe své přání dalo 13 tříd. Nejvíce hlasů a 1. místo získala třída 8. A, 2. místo 5. B  

a 3. místo 8. C. 
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Ţáci 1. stupně ZŠP a speciálních tříd se zúčastnili výukového programu Zimníček, který si 

připravil pan Tarant z CEV Viana. 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEDEN – Ptáci v zimě 

Tento měsíc byl vhodný k pozorování ptáků, stop ptáků ve sněhu, krmení ptáků a k výrobě 

krmítek z kokosu. Všechny tyto aktivity byly zařazeny do projektu Les ve škole – škola v lese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

                          Stopy ptáků ve sněhu                          Krmení ptáčků na zahradě 

 

ÚNOR – Zdravá výţiva 

V rámci tohoto tématu se uskutečnily na škole tyto aktivity: 

Přednáška - ţáci 8. a 9. tříd se zúčastnili přednášky o zdravé ţivotosprávě. Ţákům přednášela 

Lilian Sedláčková, lektorka společnosti STOB (Stop obezitě) a instruktorka fitness a pilatesovy 

metody. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Třída 8. C    
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Plakáty - 15 tříd a školní druţina se zapojili do výtvarné soutěţe na téma Zdravá výţiva. Odevzdali 

velmi pěkné plakáty, které zdobí chodbu u školní kuchyňky a vestibul školy. 

 

Ochutnávka zdravé výţivy - ţáci Praktické školy, p. uč. Horňáková a p. uč. Fesslová přichystali 

pomazánky a saláty ze zdravých potravin. Nazdobili krásně stoly a všichni ţáci ZŠP přišli ochutnat 

zdravé  

dobroty. Tato  

akce měla  

velký úspěch,  

ţáci si na jídle  

pochutnali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svačinová hlídka - zkontrolovala svačiny ţáků. 76 ţáků mělo zdravou svačinu, 61 ţáků nevhodnou 

svačinu (sladké pečivo, brambůrky, párky, oplatky, coca colu). Velmi špatné je, ţe 18 ţáků přišlo 

do školy bez svačiny. Nejzdravější svačinu měly třídy 1. A, 2. A i 8. C. Nejvíce nezdravé svačiny 

měly třídy 6. B a 9. A. 

Ţáci 5. a 6. tříd se zúčastnily výukového programu Krušné hory a 7. třídy výukového programu 

Koloběh vody, které přednášel p. Tarant z CEV Viana. 

 

BŘEZEN – Voda a my 

V tomto měsíci se ţáci 9. tříd zúčastnili exkurze na téma Tepelná pohoda v teplárně Komořany. 

Exkurze byla pro naše ţáky nesmírně poutavá, odnesli si zajímavé záţitky. 

 

Žáci devátých tříd na exkurzi v učebně PC 

 

Dne 27. 3. jsme oslavili Světový den vody. Ţáci celé školy vytvořili zajímavé prezentace na téma 

Voda a my a ty potom předvedli svým spoluţákům z jiných tříd. Velkou pochvalu si zaslouţí  
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všichni ţáci i učitelé za velmi pěknou práci. Práce byly vystaveny u šaten ve vestibulu školy.  

 

                             

Žákyně 9. A                                                       Žák 9. B 

 

DUBEN – Den Země 

Den Země jsme oslavili školním projektem Kytička pro Zemi. Vybraní ţáci z 21 tříd vyskládali 

v tělocvičně z víček od PET lahví kytičku. Vítězná třída získala všechny víčka cca 700 ks. 

Všechny kytičky byly velmi pěkné. 

 

Tento měsíc se 1. A, 2. A zúčastnily výukového programu 

Ţivot v rybníku a 8. a 9. třídy výukového programu Globální 

problémy, které pro ţáky připravil p. Tarant z EC Viana. Několik 

tříd se zapojilo do školního projektu Čisté město a jeho 

okolí a uklidilo odpadky na školní zahradě a v okolí školy. Pro 

vybrané ţáky 7. B, 9. A a 9. C bylo velkou zkušeností účast na Krajské ekologické konferenci. 

Před studenty středních škol a ţáky základních škol prezentovali práce na téma Voda a my, Zdravá 

výţiva a Třídění odpadů ve škole.  

 

 

Žáci zíslali na konferenci pěkný diplom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navázali jsme spolupráci s p. Konrádem, který je revírníkem Správy městských lesů Most. Třídy 

1. A, 2. A, 9. C se zúčastnili exkurze v lese na Resslu, při které viděly kácení stromu a odvezení 

kmene za pomoci koně. Exkurze se ţákům moc líbila a byla zařazena do projektu Les ve škole – 

škola v lese. Exkurze byla prezentována v Mosteckých listech 
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Revírník Konrád a žáci na exkurzi 

 

KVĚTEN – Přírodní společenstva 

V květnu naše škola ţila projektem Přírodní společenstva. Ţáci s učiteli /celkem 13 tříd/ si 

připravovali své práce na téma Louka, Zahrada, Les, které prezentovali před svými spoluţáky 

v tělocvičně. Prezentace se ţákům velmi povedli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

Zajímavým zpestřením výuky byla přednáška lesníka Jandy z Lesů ČR, který ţákům tříd 4. A, 4. 

B, 6. B, 1. A a 1. A ST zajímavým způsobem přiblíţil vše o lese za pomoci velkého mnoţství 

pomůcek. Ţáci byli velmi nadšeni a přednáška se jim líbila. Přednáška byla zařazena do projektu 

Les ve škole – škola v lese. 

 

 

Lesník Janda 

se žáky  
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ČERVEN – Poznáváme náš kraj 

V červnu se uskutečnila ekologická soutěţ v ZŠ speciální v Litvínově. Naše pětičlenné druţstvo se 

umístilo na pěkném 2. místě. Ţákům patří poděkování. Byl ukončen projekt Hřbitov odpadků, ţáci 

s učiteli odevzdali zprávu a rozkladu odpadků. 

Tento měsíc ţáci se svými učiteli vyjeli na výlety nejen do okolí města Mostu, ale i dále. 

 

V tomto školním roce se podařilo splnit všechny aktivity, které byly naplánovány v ročním 

realizačním plánu EVVO v jednotlivých měsících. Do školních projektů se zapojovaly vesměs 

všechny třídy ZŠP, aktivně se někteří učitelé podíleli na organizaci vybraných aktivit a tím 

pomáhali koordinátorce EVVO. Ekologická výchova byla po celý rok prezentována  

na webových stránkách školy, pravidelně vycházely ve školním časopise zprávičky z aktivit tříd a 

aktivity, které nás čekají. Spolupracovali jsme s CEV Viana Litvínov – výukové programy pro 

ţáky, SEV Sever Litoměřice – ekologicky zaměřené semináře, EC pro Krušnohoří – ukázka 

ekologické pomůcky, Sdruţení TEREZA Praha – seminář, projekt Les ve škole – škola v lese, ZŠ 

speciální Litvínov – ekologická soutěţ. Z časového nedostatku a z nedostatku financí jsme se od 

ledna 2009 nezapojili do projektu EKOŠKOLA a Ekologická stopa, nebyly vyrobeny cedulky na 

bylinkový záhon. Tyto aktivity se pokusíme zařadit s časovým posunem, do projektů lze vstoupit 

kdykoliv. 

                              Žáci 2. A při týdenním projektu Život na zahradě 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. 4 Informační a komunikační technologie: ICT koordinátor p.uč. Rak během 

celého školního roku udržoval v chodu všech 65 PC stanic, řešil vzniklé problémy a také 

opět školil učitele. 

V letošním školním roce bylo zakoupeno 11 ks PC stanic do učebny PC 1. Učebna tím 

byla zmodernizována a výměnou CRT monitorů za LCD dojde také k úsporám el. 

energie. 

Byl zakoupen nový server, čímž byla umožněna lepší správa sítě a zvětšila se kapacita 

úložného místa ze 40 GB na 200 GB. Nový server je v současné době testován 

zkušebním provozem, během letních prázdnin bude zapojen do plného provozu a starý 

server odpojen. 
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V současné době byl starý server přetížen a kapacita úložného místa byla na 0 GB. 

Byla provedena změna u zařízení Onfinity (obdoba Interaktivní tabule) které nebylo tak 

často využíváno ve třídách s notebookem a proto bylo umístěno na strop do učebny PC 

1. Tím je možné lépe využívat IT techniku v učebně. 

Licenční politika a SW: 

Škola nadále využívá zvýhodněné licence PiL od společnosti Microsoft určené  pro školy 

v regionech s vysokou nezaměstnaností. Tyto licence jsou využívány na operační systém 

MS Windows XP Proffesional a na kancelářské aplikace  MS Office 2003 a 2007.  

V žákovských PC stanicích je nainstalováno, nebo sdíleno na serveru celkem 54 ks 

výukového SW. V letošním roce byly zakoupeny 2 ks nových výukových aplikací  - 

výrobce Terasoft  „Člověk a příroda – přírodopis“ a Matematika pro prvňáčky“ 

určených hlavně pro výuku s Interaktivní tabulí. Tento SW mohl být nainstalován teprve 

v červnu 2009 kvůli malé kapacitě serveru. 

Pro  správu a připojení do Internetu byla na PC Proxy zakoupena a nainstalována 

aplikace Kerio WinRouter Firewall. S touto aplikací lze blokovat www stránky nevhodné 

pro žáky. Zatím jsou v učebnách PC 1,2,3 blokovány stránky www.libimseti.cz , 

www.lide.cz a některé nebezpečné www adresy. V diskusní skupině ICT specmo byla 

dána zpráva o blokování a s možností zadat požadavky – doposud nikdo nevyužil. 

Během letních prázdnin bude ve všech PC učebnách nainstalována sada kancelářského 

balíku MS Office 2007. V těchto učebnách bude možné používat Office 2003 i 2007.  

 Metodická školení: 

Tento školní rok proběhlo celkem 6 x  MŠ. Školení byla zaměřena na sdílené dokumenty 

a práci ve skupině na portálu google, využití dataprojektorů a Onfinity, práce v síti LAN 

(ukládání souborů na server, tiskárny …), Ukázky internetových aplikací a pracovních 

listů volně dostupných na Internetu. Tato školení byla vždy maximálně obsazena. Během 

roku nebyla využita nabídka na ostatní MŠ. Nabídka těchto školení je umístěna na 

nástěnce ICT koordinátora ve sborovně a je sdílena se všemi ped. v dokumentech v 

google. 

V příštím školním roce budou nadále probíhat MŠ dle požadavků ped. Na srpen 2009 je 

plánováno školení Microsoft pro školství zaměřené na kancelářský balík MS Office 2007. 

  

Ostatní: 

Během roku byly u žákovských PC stanic prováděny aktualizace operačního systému, 

čištění a kontrola registrů. V letošním roce byl zaznamenán vyšší výskyt napadení PC 

malware v celé síti. Tento problém byl řešen vyšším zabezpečením PC stanic. V současné 

době již tento problém bude řešen možností vyššího zabezpečení nového serveru. U 

starého serveru nebylo možné provézt kvůli malé kapacitě serveru. Bude realizováno 

během letních prázdnin.  

V učebně PC 2 je nefunkční  dataprojekror, ve kterém opotřebením odešla lampa. Tento 

dataprojektor byl dočasně nahrazen projektorem určeným k mobilní výuce s 

Notebookem. Lampa do projektoru nebyla doposud zakoupena, nebyla uvolněna 

příslušná finanční částka cca 6 500,- Kč. V současné době se jedná nákupu nové lampy. 

Zakoupením vlastních sluchátek do tříd se podařilo úplně zastavit jejich devastaci. Učitelé 

nyní mají i možnost zapůjčit si sluchátka u pí. zástupkyně Brunnerové – využíváno zřídka. 
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Návrhy pro zkvalitnění služeb IT: 

Vytvořit pro učitele na každém patře kabinet, kde by byl přípojný bod s PC stanicí, nebo 

notebookem.  

Další plánovanou investicí je zasíťování celé školy. Mělo se realizovat během letošních 

prázdnin, bylo zrušeno. 

V Hudebně vybavit PC stanici tabletem, do učebny PC 1 nebo PC 2 zakoupit skener. 

Pokračovat ve vytváření a zdokonalování již dobře fungujících školních internetových 

stránek www.specmo.cz, kde žáci nejvíce navštěvují fotogalerie a akce školy. Na tomto 

má největší podíl pí. zástupkyně Brunnerová. Výborně také na těchto stránkách funguje 

jídelní lístek - pí. Šimová. 

Nadále je potřeba popularizovat sdílení dokumentů a skupin na portálu google, které 

doposud není využíváno celou školou. 

 

 

 

G. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

POČET ZAMĚŘENÍ DVPP 

2 asistenti pedagoga Kurz asistent pedagoga 

1 asistentka pedagoga 1x školení (autismus) 

1 zástupkyně + 1 ředitelka 1x školení z oblasti právní a školské legislativy 

výchovný poradce 2x školení (VP) 

metodik prevence 2x školení (prevence) 

environmentální 
koordinátor + 3 učitelé 7x školení (ekologie), seminář 

ICT koordinátor 2x školení (ICT) 

21 učitelů 
školení spec. ped. (logopedie, autismus, čtení), 
semináře – pedagogiga, předmětová školení 

  

1 správní zaměstnanec 3x školení (stravování, hospodaření) 

  

2 učitelky bakalářské studium – spec. ped. 

3 učitelky magisterské studium – spec. ped. 

1 učitelka + 1 asistentka kurz znakové řeči 
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 H. Údaje o školních aktivitách a prezentaci školy 

Během školního roku se konaly sportovní akce, soutěže mezi třídami, soutěže  

dopravní a výtvarné, výstavy a projekty školy. 

Akce školy: během celého školního roku proběhlo mnoho akcí s nejrůznějším zaměřením; 

zápisy z těchto akcí spolu s fotodokumentací se průběžně vkládaly na webové stránky 

školy. 

 

ZÁŘÍ 

 

První den školního roku 

2008/2009 jsme na naší škole 

přivítali nové ţáky v prvním 

ročníku Základní školy 

praktické a Základní škole 

speciální a v prvním ročníku 

Praktické školy.  

 

 

Unilever ČR, spol. s.r.o. pořádala pro školáky v 

rámci "Zdravá výţiva" akci před školou pod názvem 

" Tajemství školních svačin", kde předváděly své 

výrobky, diskutovaly s dětmi zábavnou formou o 

zdravé výţivě a o výrobcích Ramy. Při pohovoru s 

hosteskami získali dárečky ve formě samolepek. 

Akci zajistila p.uč. Růţena Fesslová. 

 

 

Během měsíce září a října přišlo na exkurzi  

do naší školy 7 tříd studentů z Vyšší odborné 

školy a Střední pedagogické školy v Mostě.  

 

Tyto exkurze jsou nedílnou součástí přípravy  

na budoucí povolání sociálního pracovníka a 

pedagoga. Studenti těchto škol u nás často 

vykonávají i odbornou praxi. 

 

 

 

Ţáci se svými učiteli navštěvovali průběţně 

Planetárium - 8 tříd. 
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V rámci výuky třída 7.A ST připravila a 

zorganizovala bojovou hru pro své spoluţáky z 

ostatních tříd....  

 

 

 

 

 

 

ŘÍJEN 

Základní škola speciální v letošním 

školním roce vyuţívala sluţeb 

aquadromu v Mostě.   

Po prvních návštěvách byli ţáci 

nadšeni a někteří z nich se jiţ naučili 

plavat. I kdyţ je realizace těchto 

návštěv náročnější z hlediska zvýšené 

fyzické námahy pedagogů, určitě bude 

ZŠS ve svých aktivitách pokračovat. 

Radost v dětských očích jim vše 

vynahradí.  

 

 

 

 

 

 

V letošním školním roce zajišťovala PaedDr. 

Gregorová Iva pro ţáky celé naší školy 

divadelní představení v Městském divadle a 

Divadle rozmanitostí v Mostě. 

 

 

 

 

 

Výletu na hipodrom se zúčastnilo 8 tříd Základní 

školy speciální.  

Ţáci si s sebou vzaly koloběţky a brusle a vyzkoušely 

novou závodní dráhu, která je dlouhá 3,5 km.  

Po jízdě na koloběţkách měly moţnost prohlédnout si 

krásné závodní koně.  

Výlet se všem moc líbil.  
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Ţáci  9. tříd si během exkurzí v učilištích prohlédli pod vedením výchovné 

poradkyně Mgr. Průšové, jak vypadá a funguje OU v Jirkově, Údlicích a 

Chomutově. Kaţdým pracovištěm je provedl erudovaný pedagog. 

 

V letošním školním roce nám slečna 

Martina Rybínová, studentka 

konzervatoře, nabídla svůj volný čas ve 

prospěch našich malých zájemců o hru na 

flétnu. Kaţdý pátek se vybraní ţáci učili 

hře na zobcovou flétnu. 

 

 

 

 

 

I v letošním školním roce pracoval na naší škole Klub Ouško pod vedením Mgr. 

Kateřiny Jelínkové.  

Ţáci, rodiče, učitelé, asistenti pedagoga, slyšící, neslyšící a další se pravidelně 

jednou za dva týdny scházeli se společným zájmem - odbourat bariéru mezi 

slyšícími a neslyšícími. V Klubu Ouško se učí znakovému jazyku formou hry a na 

základě vlastní zkušenosti získávají dovednosti pro ţivot.   

Jiţ tradičně pokračoval i krouţek keramický pod vedením p.uč. Hurtové, který se 

také scházel jednou za 14 dní.Cílem činnosti bylo upevňování návyků a dovedností 

při práci s keramickým materiálem i pěstování a rozvíjení estetického cítění. 

 

 

 

 

LISTOPAD 

Ţákyně ze SOU Údlice, obor Pečovatelské 

práce, si pro naše ţáky připravily zajímavé 

povídání s praktickými ukázkami první 

pomoci - 7 tříd. 
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Ve školním skleníku nám vyrostlo exotické ovoce při odborné péči p. uč.  Mgr. 

Haškové Blanky a jejích ţáků v předmětu Pracovní činnosti.  

 

 

PROSINEC 

 

11 tříd Základní školy speciální se zúčastnilo 

Mikulášské besídky v CVČ v Mostě, která 

proběhla dne  

2. 12. v době od 8.00 do 10.00 hodin.  

 

 

 

 

 

Paní vychovatelky ze školní druţiny, Věra 

Kašparová a Jana Hostoušová, připravily pro  

děti odpoledne plné soutěţí, vánočních koled  

a diskotéku. Děti si vytvořily kostýmy - 

chlapci čertovský, dívky andělský.  

 

 

 

Ţáci 2.A vyuţili prvního sněhu k hledání 

stop ptáků a zvířat ve sněhu na školní 

zahradě. Ţáci s nadšením běhali po zahradě a 

podařilo se jim najít stopy strak, sýkorek a 

zajíce.  
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V rámci předmětu  

Člověk a jeho svět si ţáci 3.A a 3.B  

popsali cestu na nádraţí a poté  

získané poznatky uplatnili v praxi.   

Největší záţitek si děti odnesly z 

nástupiště při odjezdu motorového  

vlaku a při počítání vagónů vlaku 

nákladního. 

 

 

 

Líbí se Vám čínský chocholatý pes? To je otázka, 

kterou pokládala ţákům třídy 6. B, 9. C a 1. PrŠ 

studentka 3. ročníku Pedagogického lycea Jana 

Hofferová. Ţáci si mohli dva pejsky /Danečka a 

Jošíka/ pohladit, mohli si s nimi pohrát a potom 

odpovídali v dotazníku na 4 otázky. Ţákům se 

pejsci líbili a zahrnuli studentku dotazy.  
 

 

 

LEDEN 

V úterý 20.1.2009 vyjeli ţáci  9 tříd  

ZŠS se svými učitelkami na výlet na 

Klíny, aby si uţili zimních radovánek – 

bobování, sáňkování, stavění sněhuláků. 

Cesta tam i zpět proběhla v pořádku, sněhu 

bylo opravdu poţehnaně, takţe si děti 

pořádně zajezdily na bobech i na saních,  

některé si postavily sněhuláčky. Nechyběly vydatné svačiny, teplý čaj  

z termosek a celková pohoda. Jedinou vadou na kráse bylo zamračené počasí. 

 

 

 

Dovednostní soutěţ Kufr proběhla v lednu 2009 

postupně pro ţáky 6. - 9. tříd pod vedením p.uč. Mgr. 

Dáši Kubíkové. Druţstva sloţená ze zástupců 

jednotlivých tříd se utkala v několika disciplínách.  

 

 

 

 



  

 31 

Zápis do 1. tříd proběhl na naší škole ve dnech 27. a 28. 1. 2009.  

 

K zápisu se dostavilo 6 dětí se svými rodiči i 

prarodiči. Dvě děti si zápis zopakují ještě jednou příští 

rok a s ostatními se přivítáme 1. září 2009 v 

prostorách naší školy. Blahopřejeme dětem k jejich 

první zkoušce, byly opravdu šikovné - nakreslily 

obrázek, správně pojmenovávaly obrázky, barvy či 

tvary. Na všechny nově přijaté ţáky se uţ moc těšíme.  

 

Od 1. září také otvíráme pro předškolní děti se 

speciálními vzdělávacími potřebami Přípravný stupeň 

ZŠ speciální. 

 

 

 

 

V lednu proběhla přednáška a exkurze školy pro účastníky kurzu asistenta pedagoga, 

pořádaný ped. centrem. 

 

ÚNOR 

 

Poznávat hory v zimě a uţít si zimních 

radovánek - to bylo cílem výletu tříd 1.A, 

2.A, 3.A,B a 9.C 

 

 

 

 

 

 

 

 

BŘEZEN 

 

Víte, jak poskytnout člověku první pomoc  

při zástavě srdce či dechu? Ţáci 8. tříd se  

10. 3. zúčastnili přednášky na toto téma, 

kterou vedla členka Českého červeného  

kříţe paní Jana Píšová. Ţáci se zaujetím 

poslouchali její profesionální výklad 

zásad první pomoci.  
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Dne 10. března 2009 se konala na naší 

škole přednáška paní Pavlištíkové a 

Hladké na téma strukturované 

vyučování. Obě přednášející jsou 

matky chlapců s autismem. Přednáška 

byla podána velmi poutavým a 

zajímavým způsobem.  

Všechny informace byly doplněny 

názornými ukázkami. V průběhu 

přednášky měli účastníci moţnost 

shlédnout desítky strukturovaných 

úkolů. Na závěr bylo promítnuto 

video s individuální a samostatnou 

prací ţáka ve škole i v domácím prostředí.  

Přednáška byla určena pro pedagogy a rodiče dětí s autismem. Ukázala způsoby, jak 

pracovat s autistickými dětmi a přiblíţila zájemcům problematiku výchovy a 

vzdělávání těchto ţáků.  
 

Exkurzi na téma Tepelná pohoda v Komořanech zajistila pro ţáky 9. tříd Mgr. 

Hofferová Jana.  

Ţáci byli poučeni o bezpečnosti v areálu 

závodu a rozděleni do skupin. Poté 

absolvovali exkurzi, výukovou prezentaci 

na PC, zahráli si hru a otestovali si 

získané znalosti pomocí kvízu. Prohlídka 

hasičské zbrojnice byla zajímavou tečkou 

za celým dopolednem, které strávili v 

závodě.  

Děkujeme United Energy za realizaci této 

exkurze, která byla pro naše ţáky 

nesmírně poutavá.  

 

Společná schůzka s rodiči a učiteli 

ţáků s diagnózou autismus a 

pracovnicemi SPC Litvínov se konala  

ve škole dne 24.3.2009.  

Mgr. Lenka Matějovská si povídala s 

rodiči o jejich dětech. Řešily se 

problémy a předávaly se i zkušenosti.  
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K měsíci knihy připravila p. uč. Mgr. Marie 

Chabrová ve spolupráci se ŠD výstavu knih. 

Bylo moţno vidět knihy z naší školní 

knihovny, leporela a knihy s říkankami pro 

nejmenší, pohádky a krátké příběhy.  

Větší děti si mohly prohlédnout literaturu pro 

starší školní věk. Na výstavě se těšila velkému 

zájmu expozice encyklopedií z různých oborů 

lidské činnosti.  

Výstava byla spojena se soutěţí o nejhezčí 

ilustraci k textu . 

 

DUBEN 

 

Zástupci z přihlášených 21 

tříd se sešli v tělocvičně, 

aby oslavili Den Země. K 

svátku si jako dárek 

všichni připravili nádherné 

velkoplošné práce.  

Zpracovávali květinu 

pomocí uzávěrů z PET 

lahví, kterých bylo 

zapotřebí na jednu květinu  cca 700 ks. Třídy měly vyhrazeno 

místo a po příchodu se za zvuků písniček z filmů a pohádek ihned pustily do práce. 

Někomu práce trvala 15 minut, jiným třeba i hodinu.  

Po dokončení se všichni odebrali na svačinu, po které se jiţ celé třídy vrátily do 

tělocvičny, aby vybraly tu nejhezčí květinu. Volba nebyla jednoduchá, ale padla na 

kytičku třídy 7.A.  

Jako poděkování pro zúčastněné třídy byly připraveny diplomy, které dostali po 

skončení akce všichni zúčastnění. Vítězná třída navíc obdrţela všechny uzávěry 

pouţité na akci, které mohla následně zúročit do třídního fondu. Akci organizovala 

Mgr. Ţaneta Prošková. 

 

V pátek 3. dubna se ţáci 1.,2. a 3. tříd zúčastnili akce Jarní soutěţení v tělocvičně 

školy. Byli rozděleni do čtyř druţstev. V tělocvičně celé dopoledne vládla sportovní 

atmosféra, kaţdý se snaţil podat co nejlepší výkon. Nakonec zvítězilo ţluté 

druţstvo, ale medaile, diplomy a sladkou odměnu si zaslouţili všichni závodníci. 

 

 

 

 



  

 34 

 

 

 Ţáci 1. A, 2. A a 9. C vyrazili do lesa na 

Ressl. Pan revírník Daniel Konrád ze 

Správy městských lesů Most pozval na 

Ressl pana kočího, který pokácel motorovou 

pilou břízu a potom se svým koněm Lukem 

předvedl, jak se poraţený kmen odváţí na 

jiné místo. Pan Konrád poraţený strom 

změřil a označil. Pro ţáky to byl krásný a hlavně nový záţitek, protoţe koníka v 

takové akci ještě neviděli. Akci organizovala Mgr. Jana Hofferová. 

 

 

 

V letošním školním roce se ţáci naší školy 

zúčastnili několika výtvarných soutěţí – 

Vánoce s Jeţíškem, Přej a bude Ti přáno, 

Menšiny mezi námi, Trutnovský drak, 

Jirkovská paleta, Pod modrou oblohou. 

Ve 2. ročníku celonárodní soutěţe 

„Trutnovský drak“ dosáhli úspěchu v 

kategorii ZŠ praktická I. stupeň: Daniel 

Gebert z 5.A – 3. místem a Kristýna Oláhová 

z 5.A – 6. místem.  

Jejich práce obstáli v konkurenci dalších 983 

prací ze 109 škol.  

V soutěţi „Jirkovská paleta“, s tématem Sport a hry, vybojovala celá třída 5.A  2. 

místo. Výtvarné soutěţe zajišťovala Bc. Ludmila Prokopová. 

 

 

Koncert Chceme ţít s vámi proběhl dne 22.4. 2009 v Praze. 50 ţáků z naší školy se 

zúčastnilo tohoto krásného koncertu.  

Celým koncertem provázeli sourozenci 

Gondíkovi a vystupovaly zde hvězdy jako 

Ewa Farna, Heidi Janků, Michal David, 

Kamil Střihavka, atd. 2 1/2 hodinový 

koncert ţáci protančili a také si zazpívali. 

Přivezli jsme si spoustu záţitků a uţ teď se 

těší na příští ročník. Účast zajišťovala 

asistentka Veronika Řáhová. 
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29. dubna ZŠS opět po roce vyjela do Chomutova na nesoutěţní přehlídku 

dramatické tvořivosti ţáků speciálních škol DIVADÝLKO 2009. Letos to byl jiţ 11. 

ročník a naši ţáci se s výjimkou 1. ročníku zúčastnili kaţdý rok, takţe pro nás ten 

letošní byl jubilejní!   

V tomto roce se Divadýlko poprvé 

konalo ve dvou dnech vzhledem k 

velikému počtu přihlášených škol. Cesta   

do Chomutova a zpět proběhla v 

pořádku. V Kulturním a společenském 

středisku na sídlišti Zahradní uţ na nás 

čekaly kolegyně z pořádající školy - 

perfektní organizace. Děti se převlékly  

do kostýmů a Divadýlko vypuklo.   

Vystoupilo celkem 7 souborů. Naše škola předvedla taneční vystoupení MAMMA 

MIA!, inspirované písničkami ze stejnojmenného muzikálu. Navíc poprvé zkusila i 

videoprojekci, s níţ sklidila veliký potlesk. Na závěr ţáci obdrţeli drobné dárky a 

samozřejmě sladkou tečku – veselý dort! 

 

V rámci projektu Bezpečná škola 

dochází pravidelně do naší školy 

preventistka Ilona Kozlová, 

příslušnice Městské policie v Mostě.  

Ve třídách s ţáky besedovala o 

sociálně patologických jevech - 

šikana, kriminalita páchána mládeţí, 

právní vědomí apod.  

S třídními učiteli, vých. poradkyní a 

vedením školy spolupracovala při 

řešení problémů s obtíţně 

zvladatelnými ţáky a při dalších 

konfliktních situacích. 

 

KVĚTEN 

Ţáci 2.AST, 3.AST a 4.AST se vydali na malý výlet. Jeli poznávat své město.  

Vyzkoušeli si, jaké je to jezdit městskou hromadnou dopravou, protoţe většinu ţáků 

vozí rodiče do škol auty. Počkali si 

na bezbariérový autobus a to nejen 

pro to, aby se všem dobře 

nastupovalo, ale hlavně pro to, ţe 

jeli také ţáci na vozíku. Všichni se 

v autobuse chovali opravdu vzorně 

a tak za odměnu dojeli aţ k 

děkanskému kostelu. Hned u 
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zastávky je krásné dětské hřiště. Nasvačili se, pohráli a vyřádili, udělali pár foteček a 

pak zase nastoupili do autobusu a vydali se na cestu zpátky do školy.  

 

Třídy 4.A a 4.B podnikly v rámci předmětu Člověk a jeho svět vycházky do našeho 

okolí, poznávat mosteckou přírodu na stezce Ressl a Benediktu.  

Během těchto vycházek ţáci vypracovávali úkoly týkající se přírody- hlavními 

úkoly bylo všímat si stromů, zvířat, 

květin a ostatních přírodnin, které se 

nacházejí v lese. Na Resslu ţáci viděli 

datla a kachny, ale největším záţitkem 

byly ropuchy, které se nacházely na 

kaţdém kroku. Na Benediktu je zaujal 

brouk....jméno neznámé..... a osamocená 

muchomůrka červená. 

 

 

 

 

 

 

Třídy 2. A a 4. A,B se zúčastnily malé přednášky 

na téma: Jak se dělá divadlo.  

Během tohoto povídání si ţáci připomenuli, co je 

to divadlo, kdo divadlo řídí, jak se mají chovat v 

divadle a jak se divadlo hraje.  

A hraní divadla si někteří ţáci mohli zkusit na 

vlastní kůţi při dramatizaci pohádky o Červené 

Karkulce.  
 

 

 

 

 

 

Studenti ze SOŠ InterDACT, kteří plnili 

koncem května souvislou praxi na naší škole, 

kromě jiného vydatně pomáhali i v hodinách 

Informatiky, kde předávali své znalosti našim 

ţákům.  
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V květnu navštívila dvakrát naši 

školu paní Martina Sigmundová z 

Mostecké psí školy RASTAVA a na 

louce před školou předvedla ţákům 

ukázky agility /psího běhu přes 

překáţky/. Pudl, knírač a čínský 

chocholatý pes ukázali ţákům, jak  

umí zdolávat překáţky. Ţáci pejsky 

vţdy odměnili velkým potleskem. 

Akci zajistila p. uč. Mgr. Jana 

Hofferová.  

 

 

U naší školy je velký pozemek, který je vyuţíván hlavně ke sportovní činnosti a také 

v hodinách Pracovních činností. V těchto hodinách ţáci pracují pod vedením svých 

učitelů na školním pozemku. Zde se učí pěstovat různé druhy zeleniny, květin i 

léčivých bylin jak na záhonech, tak ve školním 

skleníku. P.učitel Petr Rak přišel s nápadem 

revitalizace školní zahrady, který zároveň 

začal realizovat. 

Ţáci z 6.A,B  a 7.B,D pod vedením p. uč. 

Raka a ţáci ze 7. A,D, 8.C,B a 9.B,A  pod 

vedením p. uč. Honsky pustili s velkým 

elánem do zvelebování zahrady – vybudování 

přenosného pískoviště a vytvoření cesty, čímţ 

byl umoţněn přístup i ţákům na vozíčku do 

míst, kam se dříve nebylo moţno dostat. Za vydatné pomoci ţáků vzniká na našem 

pozemku nové vyuţití zahrady nejen k výuce, ale také k relaxaci a odpočinku.  

 

 

 

Studentka 3. ročníku Pedagogického lycea 

Jana Hofferová v rámci své 14 denní praxe 

uskutečnila ve třídě 2. A svůj experiment. Do 

školy kaţdý den vodila svého psa Danečka.  

Cílem experimentu bylo zjistit, zda je vhodné 

mít ve třídě psa, upevnit vztah mezi ţáky a 

psem, odbourat strach u ţáků a vzbudit u nich 

lásku a zájem o ţivočicha /psa/, zklidnit ţáky 

o přestávce, myslet na potřeby psa. 
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Ţáci ZŠ speciální se vydali na dosud 

neprobádanou farmu na Klínech. Na farmě 

měli moţnost pozorovat laně, domácí zvířata 

a následně si opéct buřta.   
 

 

 

 

 

 

ČERVEN 

Na školním hřišti naší školy proběhl 

Den dětí pro Základní školu speciální a 

1. - 3. třídy Základní školy praktické.  

Ţáci z 9.C a 8.A pod vedením p. uč. 

Lenky Šaškové a Mgr. Jany Machové 

připravili pro své mladší spoluţáky 

krásné dopoledne plné her a soutěţí. 

Ţáci byli nadšeni a jejich bodovací 

kartičky se plnily obrázkovými razítky, 

které získaly za kaţdou splněnou 

disciplínu. Na závěr je čekala sladká 

odměna. 

 

Ostatní třídy oslavily Den dětí, např. na Benediktu, 

na Hněvíně, navštívily cestou i cukrárnu, některé 

třídy grilovaly na školní zahradě nebo opékaly buřty 

v jiných částech města Mostu.  

 

 

 

 

Akce Městská policie dětem proběhla na 

cvičišti Městské policie v Mostě. 

Průvodkyní nám byla preventistka Lucie 

Jungmannová a její kolegové.  

Velmi přístupnou formou ţáky seznámila 

s činností MěP, ţáci si mohli prohlédnout 

sluţební odznak, sluţební auto s 

vysílačkou a s majákem a do auta se na 

chvilku i posadili. Ţáky s vadami sluchu, 

které komunikují pomocí znakové řeči a 
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nedokáţou mluvit do telefonu, preventistka informovala o telefonním čísle, na které 

mohou napsat SMS, pokud mají problém a potřebují zavolat pomoc.  

Pak následovalo seznámení s canisterapeutickým psem Maxem, který ukázal své 

dovednosti. Psovod MěP předvedl sluţební fenku, u které obdivovali perfektní 

poslušnost i dovednosti. Nakonec jsme se pobavili nad šikovností dvou malých 

pejsků při jejich tanečku, překonávání překáţek i při hře na záchranku. Na závěr 

návštěvy si ţáci mohli s pejsky pohrát a pomazlit se s nimi.  

Tato akce velmi poučná i zábavná. 

 

Vernisáţ věnovaná 

rodičům ţáků  3.tříd 

proběhla v hudebně pod 

vedením třídních učitelek  

Mgr. Ivy Ţiţkové a Bc. 

Martiny Čákové a 

asistentky pedagoga 

Lenky Plaché dne 

12.6.2009.  

Rodiče měli moţnost 

seznámit se s průběhem 

školního roku svých dětí, 

mohli si prohlédnout 

fotografie a výtvarné 

práce z akcí projektů, 

výletů, soutěţí, výstav, návštěv divadelních představení. Mohli zjistit, co všechno se 

jejich děti naučily a co proţily. 

 

Ve dnech 11.-12. června proběhla 

velmi oblíbená akce „Spaní ve škole“. 

Zúčastnila se většina ţáků ze ZŠS. Ţáci  

si proţili spoustu záţitků: grilování a  

hry na školní zahradě, cesta za 

pokladem a hlavně přenocování ve 

škole, které bylo pro ţáky opravdu 

velkým dobrodruţstvím.  

 

Představení Zbraně vrcholné gotiky 

proběhlo v tělocvičně školy pro ţáky 4. - 

9. tříd a Praktickou školu. Aktéři si 

povídali s ţáky o době 14. století, době 

posledních rytířů. Součástí vystoupení 

byla prezentace zbraní a zbrojí daného 

období spojená s výkladem a názornými 
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ukázkami. Ţáci si udělali představu, jak vypadal těţkooděný rytíř, co vše bylo 

součástí jeho výstroje, jak některé zbraně vznikly, jak se pouţívaly, z čeho pocházejí 

jejich názvy a čím se proslavily. 

 

Galerii nejlepších ţáků naší školy vytvořila p. uč. Mgr. Ivana Horňáková. Galerie je 

vystavena v hale školy. 

 

V závěru školního roku pořádali jednotlivé třídy celodenní výlety do okolí města 

Mostu. Navštívily, např. Hněvín, Lesopark v Chomutově, hipodrom i aquadrom 

v Mostě, apod.  
 

PROJEKTY 

Drakiáda na naší škole proběhla pod vedením p.uč. Mgr. Kubíkové Dáši a p.uč. 

Šaškové Lenky ve dvou dnech.  

 

23.10. vystavovali ţáci v 

hale školy své vlastnoručně 

vyrobené draky pro 

spoluţáky, 24.10. proběhla 

pouze promenáda draků 

před školou z důvodu 

nepříznivého počasí. Přesto 

se někteří ţáci snaţili své 

draky vznést do vzduchu.  

 

Drakiády se aktivně 

zúčastnilo 60 ţáků.  
 

 

Čisté a město a okolí   
24.10.2008 se uskutečnil na naší škole školní projekt Čisté město a okolí. Cílem 

projektu bylo uklidit v okolí školy a na zahradě odpadky. Počasí sice nepřálo, ale 

akce se vydařila. Celkem se zúčastnilo 16 tříd.  

Ţáci s nadšením uklízeli a sebrali velké mnoţství odpadků /papíry, plastové láhve, 

igelity, koberec, boty, nedopalky 

od cigaret, atd./, které do přírody 

nepatří.  

 

Akci podpořil Český svaz 

ochránců přírody, který 

zúčastněným třídám v projektu 

věnoval plakáty s chráněnými 

ţivočichy. 
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Vánoční pečení 
 

V předvánoční době některé třídy 

vyuţívaly cvičnou kuchyňku v hodinách 

Pracovních činností, aby vyzkoušeli pečení 

tradičního vánočního cukroví. V kuchyňce 

se vystřídaly téměř všechny postupné 

ročníky.  
 

 

 

 

 

 

Čertice zdobí vánoční stromek 
 

Třídní učitelé odevzdali Čerticím 

„Listinu hříchů“ a ţáci z osmi tříd 

spolu s Čerticemi (v podání p. uč. 

Mgr. Dáši Kubíkové a Mgr. 

Kateřiny Jelínkové) ozdobili 

vánoční stromek vlastnoručně 

vyrobenou ozdobou. A také přislíbili 

vylepšení svého chování.  

 

 

 

 

Vánoční výstava 

 

 
Jednou z tradic naší školy, a to vánoční výstava, 

která je otevřená i pro veřejnost, proběhla v hale 

školy týden před Štědrým dnem. Ţáci zde 

vystavovali své výrobky, které se svými učiteli 

tvořili v hodinách Pracovních činností. Pod 

vedením p. uč. Aleny Niklové vyzdobili halu 

školy a poté přivítali i hosty z jiných škol.  
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Adventní zpívání pod stromkem 

 
 

 

Vánoční atmosféru ţáci proţívali 

také u vánočního stromku v hale 

školy, kde v hodinách Hudební 

výchovy svátečné vítali nadcházející 

čas Vánoc. 

 
 

 

 

 

Den médií 
Ţáci ze 7.B, 7.D, 8.A, 9.A a 9.C předvedli na společném setkání dne 27.2.2009 

výsledky své práce v hodinách Informatiky, která se týkala sdělovacích prostředků, 

mediálních sdělení,....  

Pod vedením učitelů Informatiky vytvořili různé typy mediálních sdělení za pomoci 

různé techniky. Jednotlivé prezentace byly na vysoké úrovni. 

Ţáci z ostatních tříd probrali 

témata i v hodinách Českého 

jazyka nebo Občanské 

výchovy.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masopustní rej 
 

 

 

V tělocvičně školy dne 27. 2. v 10.00 hod. se sešli ţáci z 

20 tříd, aby předvedli své masky. Maskování bylo tak 

dokonalé, ţe v mnoha případech bylo těţké rozlišit ţáka 

od učitele.  
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Asi 80 masek prošlo všemi patry, kancelářemi a školní jídelnou v čele s p. uč. Mgr. 

Lenkou Hurtovou, která masopustní rej zorganizovala.  

 

Velikonoční výstava 
 

Všichni ţáci naší školy spolu se svými 

učiteli připravili krásnou podívanou v 

podobě tradiční Velikonoční výstavy, 

která je otevřena i pro veřejnost. 

Výstava proběhla 7. dubna v hale školy 

pod vedením p. uč. Niklové a bylo se 

opravdu na co dívat.  

 

 

 

 

 

 

Dáma 
 

Aprílový turnaj v Dámě proběhl na naší 

škole dne 1. 4. pro ţáky 6. - 9. tříd pod 

vedením p. uč. Mgr. Lenky Hurtové a 

Lenky Šaškové. Celkovým vítězem se 

stal František Juščák z 8. třídy.  
 

 

 

 

 

 

Canisterapie 
 

Pravidelně jednou týdně 

navštěvuje třídy ZŠS příjemná 

mladá paní Lucie Gärtnerová se 

svou krásnou fenkou 

labradorského retrívra. Provádí 

canisterapii. Canisterapií se 

rozumí léčebný kontakt psa a 

člověka. Pes uţ svou přítomností 

dokáţe vyvolat dobrou náladu i 
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tam, kde je jí nedostatek. Canisterapie přispívá k rozvoji hrubé i jemné motoriky, 

podněcuje komunikaci, rozvoj orientace v prostoru, nácvik koncentrace, rozvíjí 

citovou sloţku. Psi podněcují ke hře a pohybu, mají veliký vliv na psychiku a 

přispívají k duševní rovnováze. ,,Náš“ canisterapeutický tým tedy tvoří paní Lucie a 

její fenka Kendy, které prošly přísnými canisterapeutickými zkouškami. Canisterapii 

na naší škole zajišťuje PaedDr. Iva Gregorová.  

 

Školáčkův speciál 
Historie:  

• Školní časopis zaloţili ve školním roce 2001/2002 ţáci tehdejší 8.třídy pod 

vedením jejich třídní učitelky Mgr.Lenky Brunnerové.  

• Původní název „Křik školáků“ byl o tři roky později nahrazen názvem „Školáčkův 

speciál“.  

• V redakční radě se během šesti let vystřídalo 30 redaktorů z řad našich ţáků.  

• Původní vedení časopisu, Mgr.Lenka Brunnerová a Mgr.Dáša Kubíková nahradilo 

ve školním roce 2007/2008 vedení nové.  

Současnost:  

• Redakce školního časopisu se scházela pravidelně kaţdou středu od 14,00 hod. do 

15,30 hodin.  

Redaktoři, jiţ zkušení z loňských 

let i noví, pracovali pod vedením 

Mgr.Ivany Horňákové a 

Mgr.Věry Štičkové.  

 Novými redaktory byli převáţně 

ţáci 7.tříd, dále z 9.tříd a z PrŠ.  

Časopis je pravidelně 

zveřejňován na webových 

stránkách školy. Počet 

prodaných výtisků činil 

v průměru 90 kusů. 

• Vyuţití moderní techniky 

usnadňovalo a zrychlovalo 

náročnou práci při psaní a 

vyhledávání zajímavých článků, vhodných ilustrací, naučných kvízů, hádanek a 

omalovánek.  

• Náročný byl téţ tisk, jeho nastavení a následné kompletování časopisu. 

• Nejdůleţitějším úkolem byla tedy práce s počítačem, s textovým programem 

Microsoft Word a s internetem.  
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Třídění odpadu a sběr víček 
 

Na naší škole třídíme 

odpad od roku 2003. Ve 

třídách jsme měli 

vyrobené modré krabice 

na papír a ţluté krabice na 

plast. Od prosince roku 

2007 se situace zlepšila. 

MŠMT podpořilo náš 

projekt ve výši 50.000,- 

Kč a my jsme si mohli 

zakoupit krásné plastové 

nádoby na třídění odpadu 

nejen do tříd a školní 

druţiny, ale i do učeben, 

kanceláří, sborovny a 

prostor školy. A kolik 

jednotlivých nádob máme? Celkem máme 48 modrých plastových nádob na papír, 

41 ţlutých plastových nádob na plast, 2 zelené plastové nádoby na sklo a 2 červené 

plastové nádoby na nebezpečný odpad. Na chodbách máme 2 velké modré plechové 

nádoby na papír a 2 velké ţluté plechové nádoby na plast. Za třídění odpadu jsou 

odpovědni všichni ţáci, učitelé ve svých třídách, ekohlídka, která kontroluje správné 

třídění ve třídách, sluţba na patrech, která odpad vynáší do kontejnerů na papír a 

plast, které jsou umístěné na pozemku školy a paní učitelka Mgr. Jana Hofferová, 

která vše organizuje.  

 

 

Sběr víček od plastových lahví je 

na naší škole jiţ dlouholetou 

tradicí. Víčka ţáci sbírají v rámci 

ekologické výchovy, třídy mezi 

sebou soutěţí v počtu 

nasbíraných víček a za obdrţené 

peníze z výkupu si pořizují 

pomůcky do třídy. Sběr víček 

organizuje Mgr. Marie Chabrová. 
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Máš právo na ţivot v bezpečí 
Děti, pozor, červená! - ţáci 1. třídy si v parku zahráli 

pohybovou hru Pan semafor a nakreslili dopravní 

prostředky křídou na asfalt. 

V rámci projektu se ţáci 2. třídy seznamovali s 

dopravními prostředky, probírali dopravní 

značky...chlapce 9.tříd projekt inspiroval k výrobě 

dopravního prostředku...  

 

Ţáci 3. tříd malovali při Výtvarné výchově dopravní 

značky, v Pracovních činnostech vytvořili 

křiţovatky ze stavebnic, v hodinách Člověk a jeho 

svět zopakovali pravidla silničního provozu a 

nakonec během Tělesné výchovy jezdili na 

koloběţkách přes nakreslenou křiţovatku podle 

dopravních značek.  

 

V rámci projektu vyuţili ţáci 4. tříd znalostí a 

poznatků z dopravní výchovy a bezpečného chování na ulici. Během vycházky děti 

prakticky vyuţily svých znalostí a staly se účastníky 

silničního provozu.  Jak správně a bezpečně 

přecházet přes přechod bez semaforů a se semafory. 

Bezpečnost na chodníku, ohleduplnost vůči ostatním 

chodcům. Během roku nás navštívila policejní 

preventistka p. Kozlová, s ţáky si povídala o 

bezpečnosti na ulicích a šikaně. 

 

5. třídy si zahrály na reportéry, kteří kladly otázky 

typu: Co je bezpečí? Co je nebezpečí? Znáš Všeobecnou deklaraci lidských práv, čl. 

3: Kaţdý má právo na ţivot, svobodu a osobní bezpečnost? Co je osobní 

bezpečnost? Víš, jak se v nebezpečí bránit? Znáš důleţitá telefonní čísla? Znáš 

dopravní předpisy? Následovala společná diskuze o dopravních značkách, atp. 

 

V hodinách TV ţáci 6. tříd nacvičovali přecházení 

vozovky a hovořili o bezpečném chování v silničním 

provozu. V hodinách OV diskutovali o vandalismu a 

pravidlech souţití ve společnosti.  

 

 

Ţáci 7. ročníků byli v rámci Občanské výchovy 

seznámeni s těmito tématy:  

- i děti mají svá práva na ochranu, jejichţ porušení se trestá ( výňatky z listiny práv 
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dítěte),  

- instituce, na které se dítě můţe obrátit, cítí-li se v nebezpečí (taktéţ linky bezpečí 

viz. ŢK)  

- simulace situací ohroţujících bezpečí dětí a moţnostmi řešení ze strany dítěte  

- zásady socializace dítěte ve společnosti - role, postavení, povinnosti, osobní volno 

– s důrazem na fakt, ţe dítě musí respektovat potřeby společnosti, tedy plnit určité 

povinnosti, jejichţ nedodrţování trestá společnost omezením svobody dítěte, i kdyţ 

je ve skutečnosti chrání  

V hodinách Tělesné výchovy byli ţáci seznámeni se zásadami bezpečného chování 

při sportech a hrách, s moţnými důsledky špatného nebo nebezpečného přístupu k 

cviku, náčiní, nářadí, sportu, hře, se zásadami pohybu a orientace v neznámém 

terénu, při pobytu mimo školní budovu průběţně se zásadami bezpečného pohybu v 

městském provozu. V ostatních předmětech si ţáci připomněli bezpečné chování při 

kontaktu se zvířaty či rostlinami, a také zásady chování při práci s elektrickými 

spotřebiči, neznámými přístroji, látkami, předměty, zásady práce v kolektivu.  

 

8.ročníky v předmětu Sport a zdraví prakticky 

procvičovaly přecházení silnice, probíraly témata: 

stresové reakce a posilování duševní odolnosti, 

improvizované ošetření raněného, cvičení 

sebeovládání a zvládání problémových situací, ve 

Výtvarné výchově kreslily a vysvětlovaly si 

jednoduché dopravní situace.  

Vybavením a údrţbou jízdního kola se ţáci zabývali v 

hodinách Pracovních činností. Video snímek o ochraně člověka za mimořádných 

situací shlédli ţáci v hodinách Občanské výchovy. Zúčastnili se kurzu „ První 

pomoci“, kde se naučili a názorně si předvedli jak poskytnout první pomoc. Ţáci 

shlédli DVD „ Štěstí přeje připraveným“, kde se velmi hezkou formou dozvěděli, 

jak se zachovat, např. při poţáru, při dopravní nehodě, při záchraně tonoucího apod. 

Dále v rámci tohoto projektu shlédli VHS „ O 

lidských právech a toleranci“.  

 

9. ročníky v rámci občanské výchovy probraly 

tato témata: právní ochrana občana, ochrana 

vlasti- armáda, pocit bezpečí mezi lidmi, 

občanské souţití.  

V rámci předmětu Sport a zdraví byla v 

průběhu celého školního roku probrána 

témata: ochrana člověka při mimořádných 

událostech, bezpečnostní předpisy na silnici-pravidla silničního provozu. 

 

 

 



  

 48 

 

Lehkoatletický čtyřboj 
Dne 13.5.2009 se naši vybraní ţáci a 

ţákyně zúčastnili okresního kola 

speciálních škol v atletickém čtyřboji 

v Litvínově pod vedením p.uč. Aleny 

Niklové a Mgr. Jany Machové.  

Za mladší ţáky nás zastupovali: Jiří 

Miškanič, Petr Hábl a Jaroslav Pospíšil 

ze  4. a 5. tříd. 

Za starší ţáky Pavel Kováč, David 

Střihavka a Michal Tipan z 8. tříd 

Za mladší ţákyně Zuzana Suková a Kristýna Olahová ze 4. a 5. tříd 

Za starší ţákyně Lucie Remutová, Denisa Streiftauová a Romana Tomková z 8. a 9. 

tříd 

Naše škola se v celkovém pořadí škol umístila na krásném 2. místě. 

V jednotlivých disciplínách získali naši ţáci a ţákyně několik diplomů a medailí i 

věcných cen.  

Pavel Kováč se umístil na 1. místě v celkovém hodnocení starších ţáků a získal tak 

postup do krajského kola.  

 

Rej čarodějnic 
Kaţdoročně v dubnu se  

na naší škole koná Rej 

čarodějnic.  

 

Letos nám přálo téměř 

bezdeštné počasí, a proto 

naše čarodějnice rejdily  

na travnatém hřišti před 

školou a soutěţily v 

disciplínách, jako je 

přelet  

s koštětem nad městem, 

hod koštěpem, atd.  

 

Čarodějničtí učňové se rozdělili do 5 formací, které vedli čarodějničtí mistři z 9.C. A 

kdo zvítězil? Kaţdý, kdo se zúčastnil.  

Trať závodu připravila p.uč. Lenka Šašková se svými ţáky, diplomy vytvořila p.uč. 

Miluše Vondráčková a vše zorganizovala p.uč. Mgr. Dáša Kubíková. 
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VYUŢITÍ PC – SOUTĚŢ 
 

 

 

Soutěţ Vyuţití PC proběhla 29. 5. 2009 v 

učebnách PC 1 a PC 2 a byla určena pro ţáky 

6. – 9. ročníků Základní školy praktické.  

Ţáci si prověřili své znalosti a dovednosti z 

bezpečného pouţívání internetu a jeho 

vyuţití pro své potřeby, dále ze součástí 

hardwaru a ostatních komponentů 

počítačových sestav.  

Nejprve proběhlo promítání krátké prezentace a filmu o historii počítačů za účasti 

všech soutěţících, pořadatele soutěţe p. uč. Raka a studentů SOŠ InterDACT. 

V druhé části soutěţe se ţáci rozdělili do soutěţních skupin po dvou ţácích z kaţdé 

třídy. Test byl rozdělen na 2 části (součásti hardwaru a internetová bezpečnost). V 

první části ţáci museli podle obrázku označit správnou odpověď. K vypracování 

druhé části mohli pouţít internet, a to především stránku školy, kde většinu 

správných odpovědí mohli najít.  

 

Na 1. místě se umístili Roman Mora 

a Petr Tokar z 8. C  

Na 2. místě se umístili Karolina 

Trlicová a Miroslav Něměček z 9. C  

Matěj Lafek a Jan Málek ze 7. A  

Na 3. místě se umístili Lucie 

Martínková a Marián Wurdák ze 7. 

B  

Lukáš Kirvej a Jiří Hábl z 6. B  

Radek Suk a Martin Mora z 6. A 

 

 

 

PŘÍRODNÍ SPOLEČENSTVA 
 

Ve čtvrtek 28. 5. se uskutečnila ve velké 

tělocvičně prezentace projektů na téma: Les, 
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Louka, Zahrada. Do projektu se zapojilo 13 

tříd ze ZŠ speciální a ZŠ praktické. Ţáci 

prezentovali svoje práce. Měli připravená 

výtvarná dílka, básně, říkanky a ukázky na 

PC. Ţákům i učitelům patří velké 

poděkování za velmi pěknou práci. Pro ţáky 

tato prezentace byla velkou inspirací do 

dalších aktivit. 

 

 

TURNAJ VE VYBÍJENÉ 
 

Ve čtvrtek 4. 6. se na naší škole konal 

turnaj ve vybíjené ZŠ praktických z okresu 

Most pro druţstva dívek. Naše škola, která 

turnaj pořádala, se umístila na pěkném 2. 

místě. Druţstva dívek získala za svůj 

výkon diplomy a pěkné ceny. I kdyţ 

počasí nebylo zcela ideální, přesto turnaj 

proběhl ve sportovním duchu a na všech 

dívkách bylo znát zapálení pro hru. Naše 

druţstvo připravovala p. uč. Alena 

Niklová. 
 

ZRUČNÉ DÍLNY 

 
Koncem školního roku proběhly také soutěţe 

zručnosti pro ţáky 6. – 9. tříd pod vedením 

vyučujících předmětu Pracovní činnosti.  

Chlapci i dívky v soutěţi zúročili své nabyté 

dovednosti v hodinách Pč . Kaţdý ročník měl 

za úkol vyrobit finální výrobek, který 

posuzovali vyučující. Chlapci vyráběli, např. 

úhelník podle plánku, dívky zase tvořily, např. 

v keramické dílně. V některých případech bylo 

těţké určit vítěze. 
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ŠKOLNÍ AKADEMIE 
Na závěr školního roku proběhla školní akademie, která se jiţ stala tradicí naší 

školy.  

Ţáci předvedli pěkná 

vystoupení, která nacvičovali se 

svými učiteli. Opět jsme shlédli 

nápadité vystoupení Základní 

školy speciální a rozmanitá 

vystoupení taneční, pěvecká a 

rytmická Základní školy 

praktické. Tradičně nechybělo 

vystoupení v německém jazyce 

pod vedením p.uč. Mgr. Růţeny 

Fesslové. Novinkou bylo 

vystoupení hry  

na flétny pod vedením slečny Martiny Rybínové, studentky konzervatoře, která na 

naši školu pravidelně dochází hru na flétnu vyučovat. 

P.uč. Mgr. Dáša Kubíková, která spolu s p.uč. Mgr. Ţanetou Proškovou školní 

akademii organizovala, celou akci také moderovala. Závěrečným slovem p.ředitelky 

Mgr. Hany Slapničkové byl ukončen poslední projekt naší školy. 

 

 

I. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI 

Ve školním roce 2008/2009 neproběhla inspekce. 

V průběhu roku byly provedeny kontroly:  
 

4.12. kontrola KHS – bezpečnost a ochrana zdraví ţáků a dodrţování hygienických 

poţadavků;  

6.3. kontrola HZS – dodrţování předpisů poţární ochrany; 

12.3. kontrola KHS – bezpečnost a ochrana zdraví ţáků a dodrţování hygienických 

poţadavků; 

6.4. kontrola KHS - bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců a dodrţování 

hygienických předpisů při práci. 

Všechny kontroly proběhly v pořádku, nikde nebyly zjištěny závaţné nedostatky. 

 
 

 J. Hospodaření školy 

               viz příloha      
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K. Údaje o zapojení školy do rozvojových programů 

L. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

M. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech z cizích zdrojů  

N. Spolupráce školy s organizacemi 

Pedagogická činnost  
Škola spolupracuje v oblasti pedagogicko psychologické se speciálně pedagogickými centry a 

s pedagogicko psychologickou poradnou. Tato poradenská zařízení poskytují odborná 

vyšetření žáků, doporučení a návrhy metod práce s jednotlivými žáky.  

Speciálně pedagogické centrum pro mentálně postižené v Litvínově: http://speclitvinov.unas.cz/  

Speciálně pedagogické centrum pro smyslově postižené v Ústí nad Labem: www.demosthenes.cz  

Speciálně pedagogické centrum pro tělesně postižené, žáky s PAS a žáky s vadami řeči  

v Teplicích: www.spcteplice.cz  

Pedagogicko psychologická poradna v Mostě: www.pppuk.cz  

Středisko výchovné péče v Mostě: DYÁDA, tel.: 476 704 017  

Asociace pomáhající lidem s autismem: www.apla-sc.info  

 

Odborná činnost  
Škola zabezpečuje studentům středních i vysokých škol dlouhodobé, krátkodobé i  

průběžné praxe. Studentům Vyšší odborné a Střední pedagogické školy v Mostě exkurze  

ve škole.  

Spolupráce s Výzkumným ústavem pedagogickým: www.vuppraha.cz  

Je realizována v oblasti tvorby školních vzdělávacích programů.  

Pedagogické centrum v Mostě: www.pcul.cz  

Slouží k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků. Některé učitelky zde předávají  

své zkušenosti jako lektorky.  

 

Zájmová činnost  
V oblasti zájmové činnosti žáků škola spolupracuje při pořádání různých akcí, soutěží,  

výstav či besídek s Centrem Volného času v Mostě: www.cvcmost.cz, s Domem dětí a  

mládeže v Mostě: www.ddmmost.cz a s Městskou knihovnou: www.knihovnamost.cz  

 

Preventivní činnost  
Škola spolupracuje v rámci preventivní činnosti v oblastech protidrogové prevence,  

prevence sociálně patologických jevů a výchovy ke zdravému způsobu života:  

- „K“-centrum v Mostě  

- Městská policie Most  

- PPP Most  

- Policie ČR v Mostě  

- OHES v Mostě  

 

Profesní orientace žáků  

V oblasti profesní orientace žáků spolupracuje výchovná poradkyně se středními  
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školami, které nabízejí našim absolventům různé obory k získání kvalifikace pro pracovní  

uplatnění našich žáků.  

V rámci této orientace spolupracuje škola:  

- ÚP Most  

- SŠ technická, Most - Velebudice - www. isstcop.cz  

- SŠ gastronomie a služeb, Most - www.soupalachmost.cz  

- SOU služeb, Litvínov - Hamr - www.skolahamr.cz  

- SOŠ, Meziboří - www.issm.cz  

- SŠ stavební, Louny - www.souslouny.cz  

- OA, SOŠ gastronomie a SOU, Chomutov – www.oacv.cz 

 

Učitelé, vychovatelé a žáci spolupracují s Domem dětí a mládeže v Mostě, s Centrem 

volného času v Mostě, s Dětským domovem v Mostě, s chráněnými dílnami „Energie o. 

p. s.“ Meziboří, s ÚSP Janov. 

V letošním školním roce vykonalo ped. praxi v naší škole celkem 26 studentů a to z Vyšší 

odborné a Střední ped. školy v Mostě, SOŠ Interdact v Mostě, Pedagogické fakulty 

v Ústí nad Labem a univerzity J.A.Komenského v Praze. 

 

V letošním roce nás sponzorovaly firmy:  

Dopravní podnik města Mostu – autobusy zdarma 

Jiří Hasman - Výtahy Most – fólie do zatavovaček 

MARIZ s.r.o., Veselí nad Moravou – suché zipy 

p. Eva Krobová, Most – VHS kazety 

Ing. Zdeněk Zícha – batohy pro ekohlídky 

p. H. Hamouz, Most – koberec do třídy 

Eurosupport Manufacturing Czechia, s.r.o. – barely na vodu 

         

Školní rok byl velmi náročný na organizaci a plnění úkolů vyplývajících z plánu školy.  

Učitelé nadále ověřovali ve všech ročnících nový ŠVP, který byl zpracován pod vedením 

VÚP v Praze. 

Několikrát v roce se uskutečnily pravidelné návštěvy SPC z Ústí nad Labem, Litvínova, 

Prahy a Teplic. 

Cílem všech pedagogických pracovníků je, co nejkvalitnější výsledky ve výuce a zařazení 

co nejvíce žáků do učebních oborů a sledování jejich úspěšnosti,  při jejich dalším 

vzdělávání.  

http://www.dpmost.cz/
http://www.hasman.cz/
http://www.mariz-sro.com/
http://www.eurosupport.nl/
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Žákům s kombinovaným postižením doporučujeme pokračovat ve školní docházce 

v Praktické škole dvouleté. Po ukončení středního vzdělávání doporučujeme  

absolventům denní a týdenní  stacionáře  nebo chráněné                                                                                                                                                                              

dílny, ve kterých se mohou i  nadále rozvíjet.  

             

 

Datum zpracování zprávy: dne 30.9.2009 

Datum projednání  pedagogickou radou: dne 1.9.2009 

Datum schválení školskou radou: dne 7.9.2009 

      Mgr. Hana Slapničková 

      


