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HODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2009/2010 
 
V září 2009 nastoupili do ZŠ speciální 3 prvňáčci, do přípravného stupně ZŠS 4 a do ZŠ praktické 6 
prvňáčků. Do 1. ročníku PrŠ  bylo přijato 11 žáků. Celkový počet žáků v září na jednotlivých školách: 
(280) 
ZŠ speciální:    66 
ZŠ praktická: 193 
PrŠ:               21 
Během školního roku bylo přijato dalších 28 žáků a odhlásilo se 16 žáků. Celkový počet žáků v červnu: 
(292)   ZŠ speciální:    73 
                         ZŠ praktická: 203 
                         PrŠ:               16 
Většina žáků je z Mostu, 34 žáků dojíždí (Bílina, Bělušice, Bečov, Braňany, Havraň, Chanov, Litvínov, 
Obrnice, Proboštov, Žízelice). 
V PrŠ ukončilo vzdělávání závěrečnou zkouškou 5 žáků a 3 žákům bylo vzdělávání prodlouženo o 1 
rok ze zdravotních důvodů a s ohledem k jejich postižení. 
 
Vychází: 41 žáků, z toho 5 žákům byla prodloužena školní docházka, ze 36 vycházejících žáků  bylo 
přijato 33 do odborných učilišť, 3 žáci se zaevidují na ÚP. 
 
Integrovaní žáci: v letošním školním roce jsme měli 51 integrovaných žáků; spolupráci s příslušnými 
SPC zajišťovala zástupkyně Bedrnová. K těmto žákům bylo přiděleno 14 asistentů pedagoga + 3 AP 
z ÚP na VPP. 
Za celý školní rok provedlo vedení školy 76 hospitací, ve kterých nebyly zjištěny žádné větší 
nedostatky. Vzájemných hospitací mezi pedagogy proběhlo 34.  
 
Během školního roku pracovala na škole 3 metodická sdružení – MS ZŠS pod vedením pí.uč. 

Gregorové; MS 1.-5. ZŠP pod vedením pí.uč. Žižkové, a MS 6.-9.ZŠP + PrŠ pod vedením pí.uč. Machové 

a od 2. pololetí pí.uč. Kubíkové. MS se scházela operativně, projednávala důležité školské dokumenty 

a nové metodické pokyny MŠMT, vnitřní záležitosti školy, metodické postupy, tematické plány 

v jednotlivých ročnících, plánovaly se vzájemné hospitace, předávaly se poznatky ze školení, 

projednávalo se využívání a výběr vhodných pomůcek a také výběr a nákup nových pomůcek, 

používání učebnic a pracovních sešitů, připravovaly se projekty a akce školy.  

Učitelé ZŠS vytvořili ŠVP včetně příloh pro rehabilitační program a přípravný stupeň. Všechna 

metodická sdružení spolupracovala s výchovnou poradkyní, s koordinátorkou environmentální 

výchovy, s metodičkou prevence i s koordinátorem ICT.  Společná MS ZŠP řešila výchovné problémy 

žáků, prevenci šikany a patologických jevů.  

Metodická sdružení Pč a autismus se scházela operativně při řešení aktuálních problémů. 
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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 50 výchovných komis a osvědčily se i následné výchovné komise, 

kde se kontrolovala přijatá opatření; spolupracovala se SVP Dyáda v řešení výchovných problémů 

některých problémových žáků, pracovnice SvP uspořádaly besedy na vybraná téma pro žáky 7. – 9 

tříd; zajistila pro žáky 8. a 9. tříd praxi ve SŠ technické Velebudice v rámci přípravy a výběru učebního 

oboru – polytechnická výchova; organizovala pro vycházející žáky i jejich rodiče návštěvy, exkurze a 

besedy s náboráři vybraných učilišť, zajistila 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, na společné 

schůzce seznámila rodiče vycházejících žáků se všemi učebními obory; spolupracovala 

s preventistkou Městské policie, která vedla besedy pro žáky na téma kriminalita mládeže, šikana, 

právní vědomí apod.; žáci 4. a 7.  tříd navštívili elokované pracoviště Městské policie v Mostě; vedla 

schůzky společných MS ZŠP, které řešily aktuální výchovné problémy žáků, prevenci šikany a 

patologických jevů; s učiteli a s vedením školy spolupracovala při řešení problémů s obtížně 

zvladatelnými žáky i při dalších konfliktních situacích. 

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; během školního roku 

organizovala projekt „Kouření a já“, pro všechny žáky zpracovávala testy a dotazníky, které se  týkaly 

sociálně patologických jevů a prevence,  paní učitelka přihlásila školu do projektu na téma „ 

Vzdělávání ped. pracovníků v oblasti prevence soc. pat. jevů“, které je pro ped. doporučeno 

Metodickým pokynem MŠMT, v rámci tohoto projektu byli proškoleni všichni ped.pracovníci. Dle 

Metodického pokynu MŠMT k primární prevenci soc. pat. jevů byly řešeny případy, které se týkaly 

ničení majetku a kouření; případy šikany a kriminality mládeže řešila Policie ČR. Příspěvky 
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preventistky byly i v každém vydání školního časopisu a každý měsíc byla obměňována i nástěnka 

primární prevence s příspěvky našich žáků.  

Naše škola je aktivně zapojena do MPP. Protože drogová i ostatní tématika preventivního programu 

je natolik závažná, snažíme se o rozšíření osvěty i mezi rodiče. Jednou z forem je i rozdání letáčků 

rodičům při konzultačním odpoledni pro rodiče v kinosále naší školy.  

Akce určené pro žáky: 

Měsíc září: • Zahájení a přihlášení do soutěže E- bezpečí (určeno 

žákům 6. – 9. ročníků ZŠ praktické a Praktické škole 

• Výtvarná soutěž „Nedívej se černobíle, vždyť svět je 

barevnej 

• Testy pro žáky 2. – 5. ročníků „ Co děti vědí o kouření?“ 

• Testy pro žáky 6. – 9. ročníků „ Jsi empatický?“ 

• Zhlédnutí filmu „Seznamuj se bezpečně“ – upozornění 

na  nebezpečí seznamování se přes internet 

Měsíc říjen: • Dotazníky pro 6. - 9. ročník na téma: „ Vztahy v rodině“ 

• Dotazníky pro 1. – 5. ročník na téma: „ Umíš se správně 

stravovat? – skřítek Kvido 

Měsíc listopad: • Anketní otázky pro učitele, rodiče a žáky naší školy – 

zmapování situace SPJ na škole 

• Dokončení a odevzdávání výtvarných prací „ Nedívej se 

černobíle, vždyť svět je barevnej“ 
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Měsíc prosinec: • Dokončení prací na soutěž E – bezpečí a jejich odeslání 

Měsíc leden: • Zahájení šestitýdenního projektu „ Kouření a já“ 

určeného pro žáky 6. – 9. ročníků ZŠ praktické 

• Test pro žáky 2. – 5. ročníků „ Co se děje v našem těle, 

když jíme“ 

Měsíc únor: • Vyhlášení výtvarné soutěže pořádané Policií ČR „ Řekni 

NE! Drogám“  

• Pokračování projektu „ Kouření a já“ 

Měsíc březen: • Dotazníky na prověření znalostí a zkušeností 

s návykovými látkami pro 9. ročníky  

• Anketní otázky pro 2. – 5. ročníky na téma: „ Znáš 

důležitá telefonní čísla?“ 

• Zahájení besed na téma „ Vandalismus“ a Kriminalita 

mládeže“ pořádané primární preventistkou z Městské 

policie Most 

Měsíc duben: • Zaslání vybraných výkresů na výtvarnou soutěž 

pořádanou Policií ČR“ Řekni NE! Drogám“ 

Měsíc květen: • Omalovánky pro 1. – 5. ročník ZŠ praktické a pro celou 

ZŠ speciální na téma: „ Co patří do zdravé výživy a co 

ne?“ 

• Anketní otázky pro žáky a učitelem naší školy – 
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zmapování situace na škole v oblasti SPJ. 

 

Akce pro učitele: 

Měsíc září: • Seminář pro učitele – „ Šikana, sociální klima třídy“- 

placeno  z grantu 

• Specializovaný program vybraných pedagogů „ Jak 

zacházet s agresí ve školním prostředí“- placeno 

z grantu 

Měsíc říjen:  • Seminář pro vybrané pracovníky na téma: „Relaxační a 

jiná veselá cvičení pro pedagogy“ – placeno z grantu 

• Seminář pro učitele na téma: „ Specifická práce 

s mladistvými a struktura péče o děti a mládež 

s etopedickým zaměřením“ 

Měsíc listopad: • Seminář pro školního metodika prevence: „ Třída 

v krizi“ I. a II,. část  

• Seminář pro učitele na téma: „ Specifické poruchy 

chování na ZŠ a SŠ – placeno z grantu 

Měsíc leden: • Seminář školního metodika prevence na téma: 

Prevence kriminality a sociálně patologických jevů ve 

školním prostředí“ 

Měsíc březen: • Seminář pro školního metodika prevence „ Šikana“ I. 

část a II. Část  
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Měsíc duben: 

 

• Seminář pro školního metodika prevence na téma: „ 

Vytváření, realizace a vyhodnocování MPP 

v podmínkách školy“ 

 

Měsíc červen: • Seminář „ Jak na to?“ – Krajský úřad ústeckého kraje  

• Konference na téma „Prevence internetové 

kriminality“ – Senát Parlamentu ČR - Praha 

 

 

 

Všestranný rozvoj žáků učitelé i vedení podporuje i různými sportovními soutěžemi. V měsíci květnu 

se mladší i starší žáci naší školy zúčastnili okresního kola v lehkoatletickém čtyřboji praktických škol 

okresu Most, který proběhl na školním hřišti speciální školy v Litvínově. 

Dne 16. 6. 2010 proběhl na naší škole turnaj dívek ve vybíjené mezi naší školou, praktickou školou 

Zlatnická Most a ZŠ praktickou školou Litvínov.  

 

Příspěvky do školního časopisu. 

Měsíc říjen: Přehled drog a jejich nežádoucí účinky 

Měsíc duben: Omalovánky a říkanky 

Měsíc červen: Diskriminace 

 

Nástěnka primární prevence: 

Měsíc září: Kyberšikana – základní pojmy a seznámení s nimi 

Měsíc říjen: Kyberšikana – znaky, případy, jak se chránit, jak se bránit 
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Výsledky testů z měsíce září 

Měsíc listopad: Hepatitida – typy, příznaky, inkubační doba, následky, rizika 

Měsíc prosinec: Co dělat při poranění injekční stříkačkou s jehlou 

Měsíc leden: Kybergrooming a Hoax – seznámení s pojmy, vysvětlení, 

druhy, příklady, etapy, jak se chránit 

Měsíc únor: Informační centrum prevence kriminality MP Most – 

informace, provozní doba, adresa 

Měsíc březen: Výtvarné práce žáků třídy 6.A na téma „Drogy NE!“ 

Měsíc Duben: Vyhodnocení anketních otázek pro 2. – 5. ročníky z měsíce 

března 

Vyhodnocení testů pro 9. ročníky z měsíce března 

Seznam zúčastněných tříd 

Seznam tříd zapojených do soutěže „Řekni NE! Drogám“ 

Měsíc květen: Výkresy žáků 4. B na téma „Řekni drogám ne!“ 

Celkový seznam tříd zapojených do výtvarné soutěže 

Důležitá telefonní čísla 

Měsíc červen: Vyhodnocení anketních otázek pro učitele a žáky 

Hodnocení prací žáků 1. – 5. ročníků ZŠ praktické a ZŠ 

speciální 

Omalovánky od žáků 

 

Učitelé naší školy se snaží aktivně vyplnit volný čas vedením zájmových kroužků – školní časopis, 

keramická dílna a minikopaná. Všestranný rozvoj žáků podporují učitelé i dalšími kulturními akcemi, 

které představují návštěvy divadelních představení, kulturních památek v Mostě a jeho okolí. Žáci 

speciální školy navštěvují pravidelně Aquadrom v Mostě a účastní se mnoha mimoškolních akcí. 



 8

Všichni učitelé se svými žáky se každoročně podílejí na výrobě výrobků na vánoční i velikonoční 

výstavku, kterou naše škola již mnoho let pořádá pro školy i veřejnost.  

Stranou samozřejmě jako každoročně nezůstává ani ŠD. Paní vychovatelky pořádaly různé zábavné, 

vědomostní, literární a výtvarné soutěže a dbaly na dostatek pobytu dětí venku. 

V letošním školním roce využívalo mnoho učitelů videokazet a DVD z oblasti drogové i sexuální 

výchovy a chování člověka za mimořádných situací, které použily v rámci svých vyučujících hodin.  

Do preventivního programu patří i péče o zdravý životní styl – stravování ve školní jídelně, hodnotná 

strava, pravidelný přísun přirozených vitamínů a také kultura stolování. Žáci dodržují pitný režim a 

správné psychohygienické podmínky vytvářejí učitelé. Škola je zapojena do projektu „ Ovoce do 

škol“. 

Formy spolupráce s rodiči 

Akce pro rodiče – prevence  Září – zahajovací schůzka pro rodiče – seznámení 

se školním metodikem prevence, rozdání letáčků 

pro rodiče 

Anketní otázky pro rodiče během roku 

Ostatní akce pro rodiče (kultura, 

sport) 

Drakiáda 

Vánoční a velikonoční výstavka 

Rej čarodějnic 

Školní akademie 

 

Výskyt sociálně patologických jevů ve škole  

Pohovory s rodiči 

 

Výchovné komise 

 

Porušování 

školního řádu 

 

Lhaní, křivé obvinění, 

zneužívání 

telefonních linek 
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54 

 

50 

 

16 

 

5 

 

5x  se rodiče k výchovné komisi nedostavili 

1x bylo řešeno úmyslné poškození školního majetku 

1x byl řešen případ napadení učitelky žákem 

Převážná většina pohovorů s rodiči a výchovných komisí se týkala velkého počtu 

omluvených hodin a hodin neomluvených. U všech byl nařízen další postup a výchovná 

opatření. 

 

 

 

 

 

Ostatní drogy 

 

Agresivní formy chování vč. 

šikany 

Krádeže 

Počet žáků Počet případů Počet žáků Počet případů Počet žáků Počet 

Snížená známka z 

chování 

 

 

 

 

 

Neomluvené hodiny 

 

 

Alkohol 

 

 

Kouření 

Počet 2 

 

 

Počet 3 

 

 

Počet 

hodin 

celkem 

Počet 

žáků 

Počet 

žáků 

Počet 

případů 

Počet 

žáků 

Počet 

případů 

12 

20 

 

 

13 

14 

 

1420 

2990 

25 

43 

 

 

3 

 

1 

 

7 

 

7 
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 případů 

0 

 

0 15 15 2 2 

 

Environmentální výchova: koordinátorka pí.uč. Hofferová organizovala environmentální výchovu dle 

ročního realizačního plánu, který byl rozdělen po měsících s různými tématy.  

Letošní školní rok byl z hlediska prezentace školy velmi úspěšný. Učitelé se žáky velmi dobře plnili cíle a úkoly 

v celoročních projektech.  

 

I. Hlavními projekty ekologické výchovy byly:  

Recyklohraní  - dlouhodobý školní recyklační program, který si klade za cíl zpětný odběr baterií a 

elektrozařízení spojený s osvětovou činností nakládání s odpady.  

 

Naše škola patří mezi 50 nejaktivnějších škol z celé ČR. Nejvíce v projektu pracovaly a úkoly plnily třídy 3. A, 7. 

A, 7. B, 5. A, 5. B.  

Za splněné úkoly jsme dostali body, které jsme v září proměnili v katalogu odměn za digitální fotoaparát a 

flash disk USB 8 GB. Nyní máme na kontě 3.121 bodů. Ze školy nám firma Asekol odvezla 420 kg velkých 

elektrozařízení, 1 box s bateriemi a 1 pytel s malým elektrozařízením. Odměnou nám byl také výukový program 

pro 1. stupeň ZŠP Asík a Bat, který se žákům velmi líbil. 
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Jeden z úkolů Cesta odpadu zpracovaný žáky                  Výukový program Asík a Bat ve 3. B                        3. A získala 200 

bodů + prémii 500 bodů za pěkné zpracování.  

Ve školním roce 2010/2011 projekt Recyklohraní pokračuje.  

Les ve škole – škola v lese – je to projekt pořádaný Sdružením Tereza v Praze, který se snaží hravou formou 

přiblížit žákům lesní ekosystém.  

Do projektu se zapojilo 14 tříd: ze ZŠS 4 třídy – PS, 5. AS, 6. AS, 9. AS, z 1. stupně  ZŠP 6 tříd – 2. A, 3. A, 4. A, 4. 

B, 5. A, 5. B a z 2. stupně ZŠP 4 třídy – 7. A, 7. B, 9. B, 9. C.  

Žáci se svými učiteli plnili stanovené cíle v projektu, úspěšně zařazovali aktivity do školního vzdělávacího 

programu, účastnili se výjezdů do přírody, výukových programů, vycházek na zahradu a do okolí školy, sbírali 

přírodniny, krmili zvířátka, ptáčky a učili se, jak se správně v přírodě chovat a jak ji chránit.  

V květnu jsme odeslali do Sdružení Tereza závěrečnou zprávu o aktivitách jednotlivých tříd  

v projektu a dosáhli jsme opět velkého úspěchu. Naše zpráva byla vyhodnocena jako nejlepší v kategorii 

pokročilých. Odměnou bylo Lesní setkání v Moravskoslezských Beskydech na Bílém Kříži, kterého se zúčastnilo 

5 vybraných žáků, kteří v projektu pracovali. Zúčastněné třídy získaly čestné uznání za vítězství a malou 

odměnu. 

Ve školním roce 2010/2011 projekt pokračuje. 

      

 

 

 

 

 

 

 

Zimní krmení ptáčků lojovými koulemi – ZŠS PS.                            Setkání s lesníky z LČR v Litvínově. 
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Žáci 9. tříd vyráběli krmítka pro ptáčky.                                 Žáci 7. tříd navštívili myslivce v Havrani. 

 

Sedm barev duhy – projekt určený pro žáky 2. stupně ZŠP si klade za cíl, aby si žáci uvědomili důležitost 

přírody pro život, závislosti na ní a spojení člověka s přírodou. K barvě duhy je přiřazeno téma a jednotlivé 

aktivity, které žáci plní v různých vyučovacích předmětech během celého školního roku. 

 

Projektu v začátku příliš nepřálo prostředí školy. Vzhledem k více jak pětiměsíční rekonstrukci školy, nebylo 

možné umístit ve vestibulu ani jinde na chodbách školy velkou barevnou duhu, do které jsme měli vkládat 

jednotlivé fotografie, obrázky, atd. z uskutečněných aktivit. Do projektu se převážně zapojili učitelé a žáci 

pracovních činností 2. stupně, kteří malovali dílnu, natírali kolečka, žáci PrŠ sázeli rostliny a vytvořili duhový 

záhon, žáci 6. a 8. tříd v hodinách informatiky vyhledávali informace na internetu, kterými vyzdobili nástěnku, 

žáci 3. A výtvarně ztvárnili duhu a žáci 9. C kreslili školu „pod rentgenem“.  

V příštím školním roce by si učitelé měli projekt více prostudovat a jednotlivé aktivity a témata zařadit do 

školního vzdělávacího programu.  
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Žáci 9. C – rentgenové vidění školy.                          Duhová vozítka /kolečka/ natírali žáci 5. – 8. tříd. 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

Tak vidí duhu žáci 3. A.                                                 Žáci 6. A zpracovávají informace z internetu. 

 

II. Výukové programy 

Již několik let spolupracujeme s Ekologickým centrem Viana při Schole Humanitas. Pan Tarant navštěvuje naši 

školu a přednáší výukové programy našim žákům. Učitelé si vybírají programy, které zařazují do školního 

vzdělávacího programu. Od prosince do května se uskutečnily tyto programy: Zimníček, Krušné hory, Výprava 

do odpadkového koše, Kam s ním?, Koloběh vody, Včela. Programů se zúčastnilo 20 tříd, některé třídy ZŠS a 

ZŠP viděly i více programů. 9. třídy se v červnu zúčastnily Environmentálního dne ve Schole Humanitas. 

Výukové programy jsou na dobré úrovni, žáci nadšeně spolupracují, získávají nové vědomosti jinou zábavnější 

formou. 

Druhým rokem spolupracujeme s lesníky z Lesní správy LČR v Litvínově, kteří navštěvují po domluvě naši školu 

a žákům velmi poutavým způsobem vyprávějí o ekosystému lesa s velkým množstvím pomůcek.  

Po třech letech naši žáci zhlédli na Šibeníku výukový program Dravci a sovy pořádaný společností na ochranu 

dravých ptáků Zayferus. Program byl pro žáky velmi zajímavý, dozvěděli se jména dravců, zajímavosti o nich, 

zasoutěžili si a viděli jednotlivé dravce v letu. 
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Výukový program s lesníky.                                                     Výukový program ve Schole Humanitas. 

 

III. Ovoce do škol 

Ve druhém pololetí se škola zapojila do projektu Ovoce do škol, jehož cílem je podpora zdravé výživy a zvýšení 

spotřeby ovoce a zeleniny. Žáci 1. – 5. tříd ZŠP a žáci ZŠS dostávají zdarma ovoce nebo zeleninu.  

 

Doprovodné aktivity: 

Žáci ZŠ speciální vyráběli z papíru modely ovoce, nastrouhali mrkev a jablko na salát a z pomerančů vymačkali šťávu na 

džus. 

 

                                                                                                                                                                                                                                        

Žáci 3. A společně s rodiči vymysleli básničky o zdravé výživě, v českém jazyce je napsali do sešitu a  

ve výtvarné výchově ovoce a zeleninu nakreslili. 

 

IV. Škola pro udržitelný život je program, do kterého naše škola vstoupila, aby mohla po dobu  

3 let podávat projekty do vyhlášených výzev a tak čerpat finance na uskutečnění plánů.  
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Žáci 2. A, 3. A, 6. A, 7. A, 7. B zpracovávali se svými učiteli vize, jaké by chtěli mít prostředí ve škole a na 

zahradě. Formou dotazníků a anket zjišťovali u spolužáků, učitelů, zaměstnanců školy a rodičů názory na 

prostředí školy. 

V. Další uskutečněné projekty 

Moje planeta Země - …taková se mi líbí, na takové chci žít.  

Tento projekt se uskutečnil v den svátku naší planety Země. Žáci vytvořili výtvarné práce, které vyzdobily 

vestibul školy. 218 hlasujících žáků, učitelů, rodičů a přátel školy vybrali nejzajímavější obrázky a vítěze. 1. místo 

obsadily a diplom dostaly třídy: 5. BS, 1. A, 8. A.  

 

  

 

 

 

 

 

 

                          Ukázka výtvarné práce a vyhodnocení soutěže. 

 

Čisté město a jeho okolí 

Žáci 2. A, 3. A, 7. B se za pěkného slunečného dne vyzbrojeni velkými igelitovými pytli a rukavicemi, vydali 

pomoci přírodě. V okolí školní zahrady posbírali velké množství různých odpadků – igelitů, plechovek, papírů, 

plastových lahví a dalších věcí, které do přírody nepatří. Žákům za to patří velký dík.  
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                                                                         Žáci při sběru různých odpadků 

Ekologická soutěž pro ZŠS a ZŠP 

Soutěž se uskutečnila v měsíci říjnu. Zasoutěžit si přijeli žáci z Chánova, Litvínova a naší školy.  

Žáci plnili s velkým zaujetím různé aktivity, které se týkaly stromů, a střádali si body. A jak soutěžení dopadlo? 

Na 1. místě se s počtem 117 bodů umístili žáci ze Základní školy speciální v Litvínově, na 2. místě žáci z naší školy 

s počtem 113 bodů a na 3. místě žáci z Chánova s počtem 86 bodů.  

Žáci naší školy                                       Vítězové                                                             Žáci z Chánova 

 

VI. Pomůcky  

Do kabinetu ekologické výchovy se nakoupilo hodně pomůcek:  

Pytel domácí květeny, Pytel domácí zvířeny, Krabice ptáků zpěváků, Krabice energie, Krabice plazů a 

obojživelníků, Karty stromů, Ptačí hlasy, Lesní čarování, Vodní čarování, Ekopřírodověda. 

 

VII. Závěr  

Všechny třídy  školy v rámci ekologické výchovy  stále třídí odpad a sbírají víčka. 

Do školního roku 2010/2011 si budeme přát úspěchy v oblasti ekologické výchovy, zařazování aktivit do 

školního vzdělávacího programu a větší aktivitu 2. stupně ZŠP v projektu Sedm barev duhy. 
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  Žáci krmí zvířátka v lesní oboře Mstišov 

 

Informační a komunikační technologie: ICT koordinátor p.uč. Rak během celého školního roku 

udržoval v chodu všechny PC stanice, řešil vzniklé problémy a také opět školil učitele. 

Současný stav ICT ve škole 

Ve škole je celkem 72 ks PC stanic. Z tohoto počtu je: 

6 ks PC pro administrativní činnost – vedení, kanceláře (z toho 1 ks Notebook), 

7 ks PC pro pedagogy – kabinety, sborovna, 

6 ks Notebook pro pedagogy – kabinety, 

36 ks PC k výuce  –  PC učebny 1,2,3, Hudebna,  

14 ks PC k výuce  - ve třídách zapojených do sítě LAN a Internetu, 

1 ks  PC k výuce – ve třídě bez LAN a Internetu, 

2 ks PC administrátor – server a proxy server v kabinetě IT. 

 

 

 

Realizované změny v tomto školním roce 

      1.        Bylo provedeno kompletní zasíťování budovy školy. V současné době se lze všech    

      třídách ZŠS, ZŠP, PrŠ, v cvičné kuchyňce, družině a kabinetech připojit PC do školní sítě  

      LAN a Internetu.  

2.        Počítače z projektu Indoš, celkem 11 ks, které jsou z loňského roku rozděleny do tříd, je 

nyní možnost využívat i pro Internet a přístup do sítě LAN.  

3.        Do učebny PC 2 byl zakoupen nový výkonnější učitelský PC. Původní učitelský byl zařazen 

jako žákovský PC, čímž se počet žákovských stanic navýšil na 14 ks. 
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4.        Byly zakoupeny pro rozšíření výuky 3 ks Tablety. V učebně PC 1 a 2 je Tablet umístěn. 

Tablet je možno využívat i na žákovských PC stanicích. Třetí tablet je k dispozici k půjčování u pí. 

zástupkyně Brunnerové.   

5.        Do učebny PC 2 byl pořízen nový USB skener. 

6.        Byla zakoupena nová lampa do projektoru v učebně PC 2. 

7.        Výukový SW byl rozšířen o nový produkt TS Matematika pro 5. ročník – Cesta do pravěku. 

8.        Bylo zakoupeno 5 ks nových notebooků pro učitele. 

Licenční politika a SW: 

Škola nadále využívá zvýhodněné licence PiL od společnosti Microsoft. Průběžně se nakují nové 

výukové programy dle potřeb a požadavků. Výukové aplikace se též využívají online na Internetu. 

 Metodická školení: 

Tento školní rok proběhla 2 x MŠ ICT koordinátora, která byla zaměřena na práci s tabletem a 

možnosti využití notebooku a dataprojektoru ve třídě. Dále bylo prováděno individuální školení dle 

potřeb pedagogů. V měsíci květnu 2010 bylo realizováno školení Microsoft pro školství zaměřené na 

MS Office PowerPoint 2007. 

 Návrhy pro zkvalitnění služeb IT: 

Učebna PC 1 - koncipovat na učebnu odborných předmětů, nově uspořádat stoly s PC, přidat 

Interaktivní tabuli, nainstalovat řídící a dohledový SW (možnost z učitelského PC ovládat žákovské 

PC). Doplnit učebnu o tiskárnu a skener. 

Pokračovat ve vytváření a zdokonalování již dobře fungujících školních internetových stránek 

www.specmo.cz. Pro lepší informovanost o akcích školy přidat na web školy sdílený kalendář.  

Pro lepší možnost sdílení dokumentů Office zpopularizovat a využívat službu Microsoft Office Live 

Workspace. Tato služba umožňuje sdílet Word, Excel a PowerPoint dokumenty ve stejném formátu. 

Zvýšit počet notebooků ve škole. 

 Konstatování 
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V letošním školním roce se neblaze projevila zvýšená fyzická devastace výpočetní techniky žáky. Bylo 

zaznamenáno několik krádeží HDW komponentů z PC, což mělo za důsledek nefunkčnost 3 ks PC. 

Doposud není zprovozněn 1 ks PC. 

Ve škole jsou již nemoderní, technicky zastaralé PC (11 ks), které jsou ve třídách (z projektu Indoš). 

Počítače jsou současné době nevyhovující, energeticky náročné. 

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

využíváno. 

 

Kroužky: v letošním školním roce pracovaly ve škole 4 zájmové kroužky.  

Redaktoři školního časopisu „Školáčkův speciál“ pod vedením pí.uč. Horňákové, vydali pět čísel 

časopisu a tři speciální čísla omalovánek. Žáci se zdokonalili v psaní ve wordu, vyhledávání informací 

na internetu, úpravě stránek i v práci s obrázky a fotografiemi. Zlepšila se i spolupráce s učiteli, kteří 

ochotně a rádi dodávali zajímavé články o dění žáků ve škole, o výletech a akcích spojených s výukou. 

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 a pro propagaci školy. 

Kroužek společného znakování „Klub Ouško“ pod vedením pí.uč. Jelínkové K. je pro žáky i dospělé 

nejen z naší školy. Společná setkávání pomáhají zlepšovat vztahy mezi slyšícími i neslyšícími i 

navazovat nová přátelství. Klub navštěvovaly i nové tváře z řad učitelů, a to především pro zlepšení 

porozumění při výuce neslyšících žáků. Neslyšící ukázali, jak moc dovedou být tolerantní k nám 

slyšícím a jak jsou rádi, že se jim snažíme porozumět. 

Kroužek Minikopaná pod vedením p.uč. Juščáka byl zaměřen na rozvoj a zvládnutí individuálních 

dovedností, ovládání míče a uvedení do problematiky pravidel kopané. 

 

Školní družina: v letošním školním roce pracovala 2 oddělení, kde bylo celkem zapsáno 14 žáků; v 

prvním oddělení pí.vych. Kašparová a v druhém pí.vych. Hostoušová; činnost ŠD probíhala podle 
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daného plánu a podle projektů, ve kterých jsou zastoupeny všechny složky výchovy; kromě plánu 

připravily pí. vychovatelky pro žáky ještě mnoho dalších akcí; velký ohlas měla Zlatá vařečka, 

Družinový slavík, Mikulášská besídka, atletické odpoledne a piknik na školní zahradě. Zdařilá byla 

také výstava knih ve školní jídelně. Žáci ŠD se také aktivně zapojili do ekologické výchovy a do 

některých projektů školy. Pí. vychovatelky věnují žákům individuální péči a respektují potřeby žáků. 

Při každodenních činnostech využívají téměř všechny odborné učebny ve škole. 

Školní jídelna: ve školní jídelně se stravovalo v průměru 38 žáků a 51 zaměstnanců. 

 

Školská rada: Školská rada, kterou tvoří 1 člen z řad rodičů, 1 člen z řad učitelů a 1 člen za veřejnost se 

sešla 3x během školního roku, neřešila žádné problémy ani stížnosti ze strany rodičů. 

 

Rodiče: společná schůze rodičů se konala 22.9. v kinosále školy, schůze rodičů vycházejících žáků se 

konala 26.1. v jídelně školy, dále mohli rodiče navštívit školu kdykoli po domluvě s učitelem a byli 

pravidelně zváni na akce školy.  

 

DVPP: Během školního roku se všichni ped. pracovníci zúčastnli různých školení, seminářů či kurzů – 3 

z oblasti legislativy, 10 z oblasti ped. věd, 9 z ekologie, 68 z prevence, 41 z ICT. Šesti školení se 

zúčastnili správní zaměstnanci. 

V oblasti ped. věd dokončila pí.uč. Kršková a Prokopová magisterské studium, pí.uč. Šustrová 

bakalářské studium; v bakalářském studiu pokračují asistentky Drážková, Píchová a Řáhová. 

 

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 a Pedagogické fakulty v Ústí nad Labem. 

Na školní pomůcky, učebnice a ostatní spotřební materiál bylo vydáno 423 974,- Kč. 

V průběhu roku byly provedeny kontroly:  
5.1. kontrola KHS – bezpečnost a ochrana zdraví žáků a dodržování hygienických požadavků;  
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14.1 kontrola KHS – cílená kontrola na základě potvrzení výskytu onemocnění infekční hepatitidou 

typu A; 

23.4. kontrola KHS – prověření podmínek při zajištění projektu „Ovoce do škol“ 

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

V letošním roce nás sponzorovaly firmy:  

Dopravní podnik města Mostu – autobusy zdarma 

PASOIL s.r.o., Most – pomůcky pro třídu 

Martin Nastoupil, účetnictví, České Zlatníky 86 – vymalování třídy 

Labar, s. r. o.- barvy na projekt „Barevná škola“ 

 
Akce a projekty školy: během celého školního roku probíhaly akce vycházející z aktivit učitelů a žáků 

s nejrůznějším zaměřením; zápisy z těchto akcí spolu s fotodokumentací se průběžně vkládaly na 

webové stránky školy, čímž se učitelé aktivně podíleli na jejich tvorbě. 

Akce školy 
Září 

 
 
Přivítali jsme „prv ňáky“  
Základní školy speciální a 
Základní školy praktické a 
první ročník Praktické školy. 
 
 
 
 

 
Žáci 2. A sklidili ze školního záhonku mrkev, otrhali jablka a připravili si chutnou a 
zdravou svačinku - mrkvový salát s jablky. 
 
 
 
 

 
Soutěžní odpoledne „Koulelo se, koulelo“ proběhlo ve školní družině na 
téma: Jablíčka. Zpívali jsme, luštili jsme, vyráběli jsme, plnili jsme úkoly, 

sportovali jsme a nakonec jsme si jablíčka snědli. Děti 
soutěžily s chutí a radostí.  
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Dne 23. 9. 2009 navštívily třídy 7. A a 7. B se svými třídními učitelkami nově otevřené Informa ční 
centrum Městské policie v Mostě. 
 
 
 
 
 
 
 
Ve vestibulu školy uskutečnila malá výstava kaktusů pro 
žáky a rodiče.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Říjen 
 
 
Od 5. 10. měli žáci 3. A nového spolužáka. Pejska Jošíka, kterého 
vodila do školy Jana Hofferová v rámci své 14 denní pedagogické 
praxe. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Relaxační cvičení si na vlastní kůži vyzkoušely některé paní 
učitelky z naší školy.  
 
 
 
 

 
Ve škole jsme svátek stromů oslavili ekologickou soutěží, na kterou jsme 
pozvali žáky z Litvínova a Chánova. Žáci plnili s velkým zaujetím různé 
aktivity, které se týkali stromů a střádali si body.  
 
 
 
 
 

 
 
Po celý školní rok jsme navštěvovali divadelní představení v 
Městském divadle nebo v Divadle rozmanitostí v Mostě. Divadelní 
představení zajišťuje PaedDr Iva Gregorová. 
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Třídy 2. AS a 6. AS navštívily solnou jeskyni.  
 
 
Kdo škodí v květinové ulici a kouzelné zahradě?  
Kdo tam rozhazuje odpadky? Jak máme správně  
třídit odpad? Na tyto a jiné otázky nacházely děti  
odpovědi spolu s kamarády: psí holčičkou  

Belynkou, kocourem Robertem, krtkem,  
netopýrem a dalšími. Na závěr pohádky si děti  
na podiu vyzkoušely třídění odpadů a společně s  
herci zazpívaly refrén veselé písničky:   
Halalí, halalí, kdo netřídí je pomalý,   
halalí, halalí, kdo netřídí je hňup.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Žáci ze tříd 2.A, 4.B ZŠP, 2.A, 3.A, 5.B, 5.C, 6.A, 8.A ZŠS, kteří divadelní představení s ekologickou 
tematikou shlédli, byli nadšeni. 
 
 
 
 
 
 Dne 21. 10. 2009 navštívila třída 7. A s p. uč. Mgr. Petrou Markovou Městskou knihovnu v Mostě v 
rámci předmětu ČJ - literární výchova.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Žáci byli seznámeni s řádem knihovny, se systémem řazení knih v knihovně a mnohými dalšími 
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užitečnými informacemi týkajícími se chodu knihovny. Spolupráce s městskou knihovnou bude pro velký 
zájem (jak ze strany pracovnice knihovny, tak ze strany žáků) pokračovat.  
 
 
 

 
 
Studentka Pedagogické fakulty Marie Andělová si pro žáky 3. 
A připravila projekt , ve kterém žáci během 14 dnů pozorovali 
změny na cibuli, zapisovali je do formuláře, kreslili cibuli a 
vytvořili koláž.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Listopad 
 

Žáci z II. Prš si v rámci ručních prací vymysleli, že letos své blízké 
potěší vlastnoručně vyrobeným dárkem. Pod vedením p. uč. Mgr. 
Ivany Horňákové ušili krásné polštářky. 
 
 
 
 
 
 

 
9. ročníky ZŠ praktické se zúčastnily v rámci profesní 
přípravy prezentace středních škol a SOU Sokrates  
2009, která se konala na velkém sále v Repre v Mostě.  
Představily se zde SŠ a SOU se svými učebními obory  
na školní rok 2010/2011. Naše žáky nejvíce zaujaly  
učební obory na SŠ technické – Velebudice, kam žáci a  
žákyně 8. a 9. ročníků docházejí v rámci předmětu 
Pracovní činnosti. Dále pak SŠ gastronomie a služeb v  
Mostě.  

 
 

 
 
Míša z 3. A jako první vyzkoušel nájezd na 
schodech na školní zahradě, který vybetonovali 
chlapci v hodinách pracovních činností pod 
vedením p. uč. Raka.  
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Prosinec 
Nastal čas vánoční a žáci z 5. BS se rozhodli, že 
udělají radost i těm, na které se běžně o Vánocích 
nemyslí…Uspořádali materiální sbírku pro pejsky z 
mosteckého útulku.  
Do sbírky se zapojily i další třídy z celé školy a 
společně jsme nasbírali velké množství přikrývek, 
hraček, krmiva a jiných věcí, které budou pejsci 
potřebovat.  
Společně je do útulku odvezli žáci ze tříd 3. A, 6. A, 
7. B a 5. BS, kde měli možnost si zvířátka 
prohlédnout a od zaměstnanců se dozvědět mnoho 
zajímavých informací, jak to vlastně v útulku chodí.  
 
 

Devět tříd ze Základní školy speciální se zúčastnilo netradiční 
soutěže ve stavění SNĚŽNÝCH STAVEB z cukru.  
Stavebním materiálem byl kostkový cukr. Do staveb děti vložily 
čajové svíčky, které romantické domečky a hrady svátečně 
rozsvítily.  
Děti při této soutěži rozvíjely svoji představivost a motoriku. 
Stavby byly natolik působivé, že si každá třída odnesla za 
odměnu pexeso. Soutěž zorganizovala Mgr. Ivana Jelínková. 
 
 
 
 

 
 
Děti ve školní družině třídily ovoce a zeleninu, 
poznávaly je po chuti a po čichu. Podle kartiček 
nakupovaly určité zboží. Velký úspěch měly pohybové 
soutěže. Zazpívaly si také písničky o jídle. Nakonec si 
udělaly anketu na téma: Oblíbená a neoblíbená jídla.  
 
 
 
 
Setkání rodičů žáků s autismem s pracovnicemi SPC Litvínov. Dne 15.12.2009 se již podruhé 
uskutečnilo v naší škole pracovní setkání rodičů, učitelů i asistentů žáků s autismem a společně s Mgr. 
Matějovskou řešili výchovu a způsob vzdělávání těchto dětí. Schůzka byla opět velmi konstruktivní a 
poučná pro všechny zúčastněné.  
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Žáci 3. A se 10. 12. zúčastnili projektového dopoledne pořádaného 
Městskou policií v Mostě. Podmínkou účasti bylo přijít v masce 
policisty, hasiče nebo záchranné služby. Všechny zúčastněné děti si 
zatancovaly na pěkné písně, blíže se seznámily s oblečením záchranného 
sboru, shlédly výcvik dvou pejsků pana Václava a na závěr dostaly dárek 
v podobě sladkých dobrot.  
 
 

 
Za pěkného slunečného dne žáci 2. A a 3. A vyzbrojeni velkými 
igelitovými pytli a rukavicemi, šli pomoci přírodě. V okolí školní 
zahrady posbírali velké množství různých odpadků – igelitů, plechovek, 
papírů, plastových lahví a dalších věcí, které do přírody nepatří.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
V rámci projektu Čisté město a okolí třída 7. B uklízela 
nejtěsnější okolí naší školy. I okolo plotu se najde spousta 
zajímavostí, např. pantofle, poloprázdná lahev od Coly, igelity, 
igelity, igelity .......  
 
 
 

 
Již tradičně připravilo CVČ v Mostě pro naši Speciální školu 
Mikulášskou besídku.  
O zábavu se nám postaraly tři čertice, které s námi tančily a 
soutěžily. 
 
 
 
 
 
 

 
….. i do školní družiny přišel Mikuláš………. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Žáci 7. B navštívili Vánoční dílnu, kterou pořádá Dívčí 
klub Palička ve spolupráci s chráněnou dílnou Praexis. 
Vlastnoručně si vyráběli papírové vánoční drobnůstky a 
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zakoupili keramické ozdůbky. Místní paní učitelka Zdena žáky provedla budovou a ukázala jim krásné 
klubovny pro kroužek rybářský a stolních her a pro ruční práce - paličkování. 
 
 
 
 
 

 
Žáci 5.BS se s krabičkou plnou drobných vánočních ozdobiček vydali do 
ulic rozdávat trochu radosti. Vyrobené ozdůbky nabízeli všem 
kolemjdoucím opravdu jen tak. U některých obdarování vyloudilo úsměv 
na tváři, někteří se však v předvánočním shonu ani nezastavili. Velmi nás 
to zamrzelo, ale přesto jsme se vraceli do školy s prázdnou krabičkou a 
hřejivým pocitem na duši.  
 
 

 
 

 
 
Žáci z 2. ročníku Praktické školy si v rámci hodin Ručních prací vyzkoušeli 
pracovat v dílně. Brousili a brousili, až se všude kolem nich snášel bílý prach, 
jakoby sněžilo. Z krychlí polystyrénu pomocí smirkového papíru obrušovali a 
vyhlazovali koule tří velikostí, které spojili pomocí špejlí a ejhle, sněhuláci. 
 
 
 
 

 
 
 
Vánoční těšení prožívali i žáci 4. A a 4. B po celý 
měsíc prosinec prostřednictvím několika akcí. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Žáci osmých tříd využili hromady sněhu a postavili si 
napodobeninu iglú na školní zahradě, aby vyzkoušeli, zda 
sníh je dobrý izolační materiál.  
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Naše škola navázala spolupráci s Café – Atrium v Chomutově a vyzdobila našimi výrobky vánoční 
prostředí tréninkové kavárny pro zdravotně a mentálně postižené osoby. 

Výzdobu zajistili p. uč. Mgr. Iva 
Horňáková, p. uč. Juščák Rastislav  
a Mgr. Lenka Brunnerová. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Leden   
 

Akce Městské policie pro žáky s tělesným postižením se uskutečnila v 
jídelně naší školy. Preventistky rozdaly žákům reflexní prvky na oblečení, 
hole i vozíky.  
Zároveň žáky poučily o bezpečném chování.  
 
 
 
 

 
 
 
Žáci z I.PrŠ využili čerstvě napadaného sněhu a společně s 
p.uč.Horňákovou šli v hodině Estetické výchovy před školu, 
kde na ně již čekalo čisté, sněhově bílé plátno. Vyzkoušeli si 
tak netradiční kreslení spojené s pobytem na čerstvém 
mrazivém vzduchu. Stopami ve sněhu se někteří snažili také o 
svůj umělecký podpis. S dobrým pocitem se všichni vymrzlí 
vrátili zase do tepla své třídy.  
 
 
 

Letošní zima byla opravdu tuhá a tak jsme nelenili a chlapci z 8. a 9. 
tříd v hodinách Pracovních činností pod vedením p. uč. Raka vyráběli 
pro opeřence, kteří se vyskytují na školní zahradě, ptačí krmítka .  
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Ve školní jídelně proběhla výstava knih pro děti a mládež , kterou pro 
naše žáky připravila p. uč. Mgr. Chabrová Marie a Věra Kašparová. 
Žákům se líbili nejvíce nové knihy, které si mohou vypůjčit v žákovské 
knihovně. Žáky z nižších ročníků zaujal doprovodný program: 
Pohádkové tiskání a omalovánky. Na výstavě se i soutěžilo. Návštěvníci 
výstavy hodnotili výtvarné práce žáků na téma Oblíbená postava z 
knihy.  
 
 

Prostředí ŠD bylo vylepšeno novým nábytkem - židlemi a stoly.  
Ve školní družině děti tráví svůj volný čas a všichni se snaží, aby 
chvíle ve ŠD byly příjemné.  
V rámci projektu Vodní svět si děti vyzdobily celou místnost svými 
pracemi, zhotovené různými technikami.  
 
 
 

Únor 
cVe školní družině proběhl Družinový slavík. Soutěžily v těchto 

disciplínách:  
 
-vytleskej rytmus,  
-poznej píseň podle melodie,  
-poznej Orffův nástroj,  
-zazpívej písničku,  
-které zpěváky znáš,  
-doplň název písně,  
-společný zpěv.  
 
 
 

Březen 
 

V měsíci březnu se naše škola zapojila do 
projektu SBÍREJ-TONER.CZ. Je to 
ekologicko – charitativně zaměřený projekt, 
organizovaný firmou OTTO Office (CZ) s.r.o. 
Sbíráním prázdných tiskových kazet, určených 
k renovaci, zajistíme peníze pro Ústav sociální 
péče Háj u Duchcova - ústav sociální péče pro 
mentálně postižené.  
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Už se příroda probouzí ze zimního spánku? Na tuto otázku hledali odpověď žáci 3. A na školní zahradě 
za krásného slunečného dne. Hledali jsme jaro….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prvním pozdravem jara bývá sluníčko, které začne opravdu hřát a  
v trávníku sněženky, krokusy a podběl. Žáci 1. i 2.ročníku 
Praktické školy si jaro nakreslili  na školním hřišti. 
 
 
 
 
 
 
Jarní sluníčko nalákalo k různým činnostem i děti ve školní družině. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Duben 
 
 
Velikonoční čas si žáci ZŠS  mimo jiné připomněli i plněním 
rozličných úkolů.  
Kreslili vajíčka do krupice, zdobili papírové kraslice, sbírali 
během jízdy na koloběžce vajíčka do košíčků, třídili 
velikonoční obrázky. Na stanovištích jim byli velkou oporou 
starší spolužáci  8.BS, kteří jim vše vysvětlili a pomohli s 
jejich plněním.  
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Jak přijdou svátky jara, nesmí v žádné domácnosti 
chybět veselá velikonoční dekorace s malovanými 
vajíčky, osením, kuřátky a zajíčky. Stoly se provoní 
voňavými mazanci a všelijakými velikonočními 
dobrotami. Žáci 1. Prš se rozhodli, že si letošní 
Velikonoce upletou. V rámci výuky přípravy pokrmů 
upekli mazance, velikonoční věnce a dokonce i 
miminka. Byla to miminka, ale ne ta opravdová, ale 
upletená z kynutého těsta. 
 
 
 
 
 

 
 
Stejně jako o Vánocích jsme zajistili výzdobu v Café  
Atrium v Chomutově. Tentokrát velikonoční. 
 

Letos již po patnácté 
pořádala Nadace Nova 
charitativní koncert 
„Chceme žít s vámi“, 
který je určen mentálně 
postiženým dětem i dospělým 
z celé České republiky. A jako každý rok pražská Sazka Arena 
praskala ve švech. Sjelo se na 6 000 lidí a 330 vozíčkářů. I my jsme se 
tohoto koncertu zúčastnili. 
 

 
 
 
 
 
 
 
„Moje planeta Země, taková se mi líbí, na takové chci 
žít“  byl název výtvarné soutěže, do které se zapojila většina 
žáků školy. Výtvarné práce žáků vyzdobily vestibul školy 
a 22. – 23. 4. mohli žáci, učitelé, rodiče a přátelé školy 
dát hlas obrázku, který se jim nejvíce líbil.  
 
 
 
 

 
 
 
V tento den připravila vychovatelka školní družiny pro děti program. 
Během odpoledne si děti prohlédly novou výzdobu chodby na téma: 
Jaký svět se mi líbí. Společně jsme si povídali o tom, co se nám líbí a 
co bychom na naší Zemi změnili. 
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Poslední dubnový den se žáci ze 3. A vydali na školní 
zahradu, aby na svém pozemku vyseli semínka ředkviček a 
ledového salátu. Práce jim šla pěkně od ruky a semínka měli 
brzy zasetá.  
 
 
 
 
 

Květen 
 

Základní škola speciální, žáci ze Základní školy praktické a Praktické 
školy se vypravili na výlet na Červený Hrádek, kde si prohlédli 
zámek, výstavu šklebíků a rekvizit z pohádkového seriálu Arabela.  
Prohlídku zakončili svačinkou na nádvoří zámku a prohlídkou 
zámeckého parku.  
 
 
 
 

 
V den výletu na Červený Hrádek pokračovala ZŠS večerním 
grilováním na školní zahradě, stezkou odvahy a přespáním  
ve škole. Odloučení od maminky zvládli i ti nejmenší bez slziček. 

 
 
 
 
 

Uplynul rok a žáci a učitelky ZŠS opět odjeli do Chomutova 
na nesoutěžní přehlídku dramatické tvorby žáků speciálních 
škol – DIVADÝLKO 2010.  
Divadýlko se konalo ve dvou dnech, naše škola vystoupila se 
svým programem ve středu 12.5. Atmosféra v kulturním 
středisku byla velice příjemná, organizace klapala, všichni 
měli dobrou náladu.  
Naše vystoupení se jmenovalo LABUTÍ RYBNÍK, inspiraci 
jsme našli v baletu Labutí jezero, a to ještě na Divadýlku 
opravdu nebylo! Děti se velice snažily, podaly skvělý výkon! 
Odměnou jim byly drobné dárky, potlesk a samozřejmě 
veliký dort s marcipánovým rybníčkem uprostřed.  

 
 
Červen 
Dne 1. 6. oslavily třídy ZŠS Den dětí trochu jinak. Sešly se 
v tělocvičně spolu s canisterapeutkou Lucií Gartnerovou a 
jejími pejsky (Kendy, Sunny a Jasper) a novým psím 
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přírůstkem Mášou s p.uč. Nastoupilovou. Děti soutěžily v různých disciplínách (např. slalom, skok 
vysoký nebo prolézání tunelem) a pejskové jim k tomu vydatně pomáhali. Na závěr dostali pejskové i děti 
drobné sladké odměny.  
 
 
 
 

Dne 10. 6. 2010 se 9. třídy ZŠ praktické zúčastnily 
výukového programu na SŠ SCHOLA HUMANITAS  
v Litvínově. Program se skládal z dvou částí.  
V 1. části programu žáci dostali do dvojice mapku, chodili 
v zámeckém parku a do prázdných rámečků doplňovali 
čísla stromů, které v parku vyhledávali. Dále do 
prázdných rámečků doplňovali názvy dřevin uvedených 
na mapě bez čísla. Nakonec si společně s Adamem a 
Evou(kteří nás celým programem provázeli)  
 
 
 
 

 
 
 
celou trasu prošli znova a výsledky si zkontrolovali, upravili a 
dozvěděli se ke každému stromu podrobnosti. Na konci 1. části 
hledali podle přiložené mapky 2 poklady.  
Ve 2. části programu jsme se přesunuli do školní laboratoře. Žáci 
opět pracovali ve dvojicích. Pod mikroskopem podle popisků 
poznávali živočicha, kterého tam viděli. Do pracovního listu 
zapisovali jeho správný název. V další části si žáci připravovali 
podle přiloženého postupu dočasný preparát. Sledovali rybniční 
vodu a tvory, které v ní plavou. Pozorovali škeblovku, perloočko a lístek měříku s jeho změnami 
chloroplastů a buněčné stěny. Třetím úkolem této části byly ukázky bezobratlých živočichů (hmyzu) pod 
binokulární lupou, Žáci měli možnost si prohlédnout trubce, ploštici a páteříčka. Závěrem této poslední 
části byla poznávačka vybraných živočichů podle obrázků a zapsání správného názvu k fotografiím.  
 
 

Na sklonku školního roku si vyšli na zahradu naší školy děti ze 
školní družiny. Děti si pohrály na pískovišti, zahrály si míčové hry, ale 
nejvíce se těšily na posezení u ohníčku a opékání vuřtů. Děti si 
povídaly o tom, kde budou trávit prázdniny. Odpoledne se jim moc 
líbilo. Naše zahrádka je útulná, je v ní spousta zeleně. Chystá se 
spousta změn, aby zahrada sloužila nejenom k relaxaci a sportování, ale 
také k výuce.  
 
 

 
 
Tricykl aneb tříkolka, trojkolka, kolo pro seniory a 
handikepované lidi. Takto všelijak se dá nazvat kolo, které 
vlastní bratr paní učitelky Proškové. Ten jej přijel představit 
žákům ZŠS a ujistit je, že i ti, kteří neumějí jezdit na 
normálním kole, to na tomto tricyklu zvládnou. A opravdu. 
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Zprvu žáci přistupovali k tricyklu s nedůvěrou, ale ta se po prvním šlápnutí u většiny rozplynula. Zjistili, 
že kolo je stabilní a nemusí se ničeho obávat. Dokonce se s pomocí učitelek povozil i žák upoutaný na 
vozík. Žáci jezdili po školním hřišti a díky košíku umístěnému v zadní části tricyklu mohli vozit i náklad. 
Pro všechny to byla nová zkušenost a především neobvyklý zážitek. 
 
 

Některé třídy základní školy speciální vyrazily na výlet do 
Podkrušnohorského zooparku v Chomutově. Tradičně jeli 
vláčkem a všichni se na cestu moc těšili. Počasí jim přálo, 
tak nemuseli nikam pospíchat a pěkně se po zooparku prošli. 
Viděli  mnoho zvířátek, hlavně u koní a poníků se zdrželi. 
Také tuleni se jim moc líbili. Pak si dali svačinky a 
pokračovali na hospodářskou farmu, kde měli spoustu 
malých králíčků, kůzlat a ovcí. Před odchodem se ještě 
posilnili nanuky a vyrazili zpět na nádraží.  
 
 
Celý školní rok chlapci z 

9.B a 9.C v hodinách Pracovních činností odváděli skvělou práci na 
zahradě i v dílně při zhotovování výrobků, a tak jsme si za odměnu 
vyrazili v úterý 15.června 2010 na Bowling do Sportovky.  
Nejlepším hráčem se stal Petr Tokár, na druhém krásném místě 
skončil učitel Rak a třetí místo obsadil Jiří Naxer. Atmosféra byla 
výborná a chlapci si hru skvěle užili.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Se třídou 9.A jsme byli na školním výletě v okolí Karlštejna a v 
Koněpruských jeskyních. Všem se nám tam moc líbilo. I počasí nám 
přálo a svítilo sluníčko.  
 

 
 
 
 
Třešně, třešně a zase třešně. To byl páteční den v 5.BS. Třešně se 
nám vloudily do psaní, čtení, počítání, ale i do kuchyňky. V 
neposlední řadě i do našich žaludků. Tam jsme je uvítali 
samozřejmě nejvíce. Zbylé třešně jsme rozdali spolužákům i 
učitelům.  
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Dne 21. 6. 2010 byli někteří žáci, kteří se zúčastnili soutěže 
vyhlášené Policií ČR „ Řekni NE drogám“a umístili se na 
předních místech, pozváni na předání cen na Policii ČR v 
Mostě. Doprovodily je tam jejich paní učitelky Lenka 
Hurtová a Martina Čáková. Žáci a žákyně měli z cen velkou 
radost a seny se jim velmi líbily. Na 1. Místě v kategorii 
starších žáků ZŠ praktických se umístil žák Daniel Gebert a 
na 2. místě žákyně Kateřina Kovačová, oba ze třídy 6. A 
naší školy.  
V kategorii mladších žáků ZŠ praktické se umístili žáci 
Bendik Martin a Ficu David ze třídy 4. B naší školy. Všem 
dětem velmi blahopřejeme a doufáme, že se zúčastní dalších 

výtvarných soutěží.  
 
 
 
 
 
 
Dne 17.6. jsme pozvali do školy rodiče a výstavu jsme 
slavnostně zahájili  vystoupením, při kterém jsme 
zpívali, recitovali a tancovali. Potom se rodiče pustili do 
prohlídky fotografií a obrázků. Protože spousty dojmů 
by mohly přítomné vyčerpat, připravili jsme pro 
návštěvníky pohoštění. Upekli jsme dva druhy perníku 
a připravili jsme mrkvovou a pažitkovou pomazánku. 
Vše chutnalo výborně. Rodičům se ve škole moc líbilo 
a my už se těšíme na příští setkání. Škoda, že bude až za 
rok …. třídy 4. A a 4. B. 
 
 
 
 

Vize naší školní zahrady. Co by se mělo vybudovat na školní zahradě? Jak by 
se dala využít? Napiš svůj návrh na vylepšení prostředí školní zahrady. Toto 
téma zpracovávaly některé třídy naší školy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ve výtvarné soutěži Jirkovská paleta se na krásném třetím místě umístila NIKOLA CHLUSTINOVÁ  
ze 6.A. 
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PROJEKTY ŠKOLY 
 

Drakiáda 
Žáci, kteří si vyrobili draky v hodinách předmětu Pracovní 
činnosti, se zúčastnili tradiční podzimní Drakiády, která se 
konala dne 23. 10. 2009 na louce před školou, pod vedením p. uč. 
Miluše Vondráčkové a Lenky Šaškové. Celé zorganizovala p. uč. 
Mgr. Dáša Kubíková. 
 
 
 
 
 

 
PéeFka roku 
Soutěž o nejhezčí PF přání do roku 2010 probíhala od 
16. 11. do 27. 11. 2009 a žáci je tvořili v hodinách 
Informatiky pod vedením p. uč. Raka, Brunnerové, 
Kubíkové, Markové a Nekolové. Celkem se zúčastnilo 
66 žáků ze 13 tříd.  
 
 
 
 
 
 

 
Vánoční výstava 
Pod vedením p. uč. Aleny Niklové se uskutečnila tradiční 
vánoční výstava v hale školy. Žáci celé školy se svými učiteli 
vystavovali své výrobky s vánoční tematikou a bylo se na co 
dívat. Nechybělo ani promítání našich prací, které zajistil p. 
uč. Rak Petr.  
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Návštěvníci si výstavu mohli nejen prohlédnout, ale také vyrobit si vánoční přání nebo drobné ozdoby na 
vánoční stromek.  
 
 
 
 
Čertice zdobí stromeček 
Žáci 1. - 5. tříd Základní školy praktické, kteří pod vedením svých třídních učitelek vyrobili jednoduché 
ozdoby, zavěsili každoročně svou ozdobu na vánoční stromek a poté následovalo čtení největších hříšníků 
z listin hříchů....  
Čertice nakonec od všech vyloudily slib o nápravě. Žáci svůj slib 
potvrdili písničkou nebo básničkou a byli odměněni balíčkem 
sladkostí. Čertice – p. uč. Mgr. Dáša Kubíková a Mgr. Kateřina 
Jelínková – zdobily vánoční stromek. 
 
 
 
 
 
 
 
Adventní zpívání pod stromkem  
Vánoční atmosféru, která se v adventním čase line 
školou, umocnil i zpěv vánočních písní a koled 
jednotlivých tříd u vánočního stromku v hale školy. 
Vánoční písně a koledy s žáky nacvičily učitelky 
v hodinách HV. 
 
 
 
 
 

Vánoční pečení 
I letos žáci se svými učiteli využili možností cvičné kuchyňky a v 
hodinách předmětů Pracovní činnosti a Příprava pokrmů se naučili 
upéct vánoční cukroví. Maminky tak získaly zdatné pomocníky. 
 
 
 
 
 
 

 
Den médií 
Jako každý rok, tak i letos se představily některé třídy se 
svými prezentacemi v projektu Den médií. Žáci 8. A, B, 
D a 9. B, C vytvořili v hodinách informatiky pod 
vedením p. uč. Raka a p. zást. Brunnerové prezentace 
svých sdělení na různá témata.  
Samozřejmě nechyběla i poutavá prezentace našeho 
školního časopisu Školáčkův speciál, který vede p. uč. 
Horňáková.  
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Masopustní rej 
V masopustním reji letos křepčilo více než 100 
vymaškařených žáků a učitelů. Velice ukázněné 
maškary se dostaly do ráže až v závěru svého tažení 
školou. Celou akci zorganizovaly p. uč. Hurtová a 
Machová. 
 
 
 
 

 
 
 

 
Máš právo žít v bezpečí 
V rámci projektu „Máš právo žít v bezpečí“ navštívily 4. 
třídy informační centrum městské policie. Žáci se dozvěděli 
zajímavé informace o fungování městské policie, o výbavě, 
kterou používá a o výcviku policejních psů. Poté žáci sami 
vyprávěli, kde se setkali s městskými strážníky a na základě 
jejich vypravování a otázek je preventistka městské policie 
Lucie Jungmanová poutavou formou upozorňovala na 
nebezpečné situace a místa, se kterými se mohou setkat. 
Radila, jak se nebezpečí vyhnout, jak se správně zachovat. 
Po návratu do školy žáci nakreslili obrázky na téma Práce 
policie. Výtvarná díla se jim moc povedla a zúčastní se s 

nimi soutěže vyhlášené policií ČR.  
 
 
 
 
Velikonoční výstava 
Jako každý rok se u nás ve škole konala 
velikonoční výstavka pod vedením p. uč. Aleny 
Niklové. Žáci naší školy zde ukazují každoročně 
výrobky s jarní a velikonoční tématikou, které 
vyrábějí v rámci pracovních činností společně se 

svý
mi 
vyu

čujícími.  
 
 
 
 
 
Rej čarodějnic 
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Velký koštětový rej čarodějnic  se konal dne 30. dubna 2010 před naší školou pod vedením p. uč. 
Kubíkové a Miluše Vondráčkové. A tak jako každý rok nám přálo pěkné slunečné počasí.  
 
Čarodějnic se letos slétlo 33. Sportovní klání jsme zahájili nástupem a pozdravem. Vkusně oblečené 
čarodějky a čarodějníci se utkali ve velmi jednoduchých disciplínách - jako například přelet na koštěti nad 
naším městem, hod vlastnoručně vyrobeným koštětem, přeskok nezapáleného ohně. Všichni soupeřili s 
vervou a snažili se být co nejlepší. A jak vše dopadlo? Není vítězů ani poražených, neboť každý obdržel 
diplom.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dáma 
Turnaj v Dámě proběhl 21. 4. 2010 v hudebně 
pod vedením p. uč. Mgr. Lenky Hurtové a Lenky 
Šaškové.  
Školním finalistou a absolutním vítězem se stal, 
stejně jako v loňském roce, František Juščák z 
9.B.  
 
 
 
 
 
Lehkoatletický čtyřboj 
 

Každoročně se naše škola zúčastňuje sportovních soutěží, jakou je, 
např. Lehkoatletický čtyřboj v Litvínově.  
 Výsledky:  
- 3. z celkových 4 zúčastněných škol  
- 1. v celk. pořadí ml. žáků Jiří Miškanič 5.A (stál na stupínku 
vítězů ve všech 4 disciplínách)  
- 3. v celk. pořadí ml. žáků Karel Bača 5.B  
- 2. v celk. pořadí st. žáků Marek Balog 8.D. Dohromady naše škola 
získala 21 medailí.  
Naše úspěšné žáky doprovodily p. uč. Niklová a Štičková. 
 

 
 
Sportovní turnaje 
Dne 16. 6. proběhl na naší škole každoroční 
turnaj ve vybíjené mezi speciálními a 
praktickými Základními školami. Tento rok se 
turnaje zúčastnily ZŠ praktická v Mostě, 
Speciální škola Litvínov a ZŠ Rudolice. Celý 
turnaj proběhl v přátelském duchu, všechna 
děvčata se velmi snažila a bylo na nich znát 
odhodlání zvítězit.  
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1. místo v turnaji získala ZŠ Rudolice  
2. místo ZŠ praktická Most  
3. místo Speciální škola Litvínov  
„Tímto bych chtěla všem žákyním i doprovázejícím paní učitelkám poděkovat za zdárný průběh turnaje i 
za příjemnou a přátelskou atmosféru, která celý turnaj provázela. Všichni se těšíme na další ročník“, řekla 
organizátorka p. uč. Niklová.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Využití PC – soutěž 

Soutěž Využití PC  zorganizoval p. uč. Rak s praktikanty SOŠ 
InterDact. Této soutěže se zúčastnili žáci 6. - 9. tříd Základní 
školy praktické. Soutěžící měli za úkol vytvořit Nový Dokument 
ve Wordu a do něho vkládat informace, které našli na internetu. 
Jejich dalším úkolem bylo najít dané vlakové spojení a dále 
zjistit, co dávají  
v kině Kosmos a zároveň zjistit, co ten samý den bude k jídlu ve 
školní jídelně. A to vše měli poslat na školní e-mail jako přílohu.  
Druhý úkol prověřil tvořivost a nápaditost žáků, kteří měli za úkol 
vytvořit pozvánku na Den dětí. 
 
 

 
 
Školáčkův speciál  
Opět byl po celý školní rok ve škole vydáván oblíbený 
školní časopis pod vedením p. uč. Horňákové. 
V redakci se vystřídali žáci 6. – 9. roč. ZŠ praktické. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Revitalizace školní zahrady 
V letošním školním roce žáci 5. – 9. 
ročníků v rámci předmětu Pracovní 
činnosti pod vedením p. uč. Raka, 
Juščáka, Haškové a Šaškové budují 
prostor za skleníkem na chytání dešťové 
vody, která se následně využije na 
zalévání rostlin ( viz. záložka 
FOTOGALERIE – album ZA 
SKLENÍKEM JE RUŠNO).  
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Letošní zima je opravdu tuhá a tak jsme nelenili a s chlapci z 8. a 9. tříd jsme v hodinách Pracovních 
činností vyráběli pro opeřence, kteří se vyskytují na školní zahradě, ptačí krmítka. Nejdříve jsme si našli 
na Internetu, jak má správné krmítko vypadat a pak se žáci směle pustili do díla. Práce šla pěkně od ruky, 
a tak co nevidět byla krmítka vyrobená a připravená na zavěšení. Po zhotovení a konečné úpravě byla 
chlapci krmítka umístěna na okna tříd a také zavěšena na stromy školní zahrady.  
Chlapci z 9. C a 9.B pod vedení paní učitelky Šaškové zase vyráběli v hodinách PČ ptačí budky. Tyto 
budky se vyrábí pro různé druhy ptáků na základě získávaných informací z pozorování, například pro 
sýkorky koňadry, sýkorky modřinky, kosy atd. Budky po zhotovení budou rozmístěny na stromy školní 
zahrady.  
Pozorování ptačího světa za okny školy průběžně provádí paní učitelky s žáky z nižšího ročníku. Učitelé 
se snaží zapojit aktivně žáky do projektu Revitalizace školní zahrady, a proto probíhá mapování druhů 
ptáků na naší školní zahradě. „Naším cílem je vytvořit malou naučnou stezku, kde žáci získají základní 
informace o ptačím světě a také samozřejmě přispět opeřencům k lepšímu přežívání tuhých zim“, řekl 
organizátor p. uč. Rak.  

Zru čné dílny 
Probíhala soutěž ve zručnosti „ Zručné dílny“ pro 2. stupeň Základní 
školy praktické pod vedením učitelů Pracovních činností. Žáci měli 
za úkol zhotovit, např. dřevěný úhelník, který poté můžou využít k 
přesnému měření pravého úhlu při zhotovování výrobků v hodinách 
PČ. Během soutěže si žáci ověřili přesné měření podle zadaného 
plánku, rovné řezání, vydlabání čepu a spojování materiálu. 
Posledním úkolem žáků bylo hotový úhelník dohladka obrousit. Na 
závěr se žáci aktivně podíleli na vyhodnocení hotových výrobků.  
 
 

Canisterapie 
I v letošním školním roce probíhala na ZŠ speciální 
canisterapie.  
Canisterapií se rozumí léčebný kontakt psa a člověka. Pes 
už svou přítomností dokáže vyvolat dobrou náladu i tam, 
kde je jí nedostatek. Canisterapie přispívá k rozvoji hrubé i 
jemné motoriky, podněcuje komunikaci, rozvoj orientace v 
prostoru, nácvik koncentrace, rozvíjí citovou složku. Psi 
podněcují ke hře a pohybu, mají veliký vliv na psychiku a 
přispívají k duševní rovnováze.  
V současné době máme ve škole k dispozici volnou třídu 
jako canisterapeutickou místnost. Náš canisterapeutický tým 
tvoří paní Lucie Gärtnerová, fenka labradorského retrívra 
Kendy a nová posila - bílá boxerka Sany. Sany je teprve 6 
měsíců, ale je velice učenlivá a hned se stala miláčkem dětí.  
Děti se s pejsky mohou mazlit a hladit je. Ti odvážnější si 
dají Kendy nebo Sany na vodítko, jdou s nimi za dveře a 
mezitím některé dítě ve třídě schová jejich oblíbenou 
hračku, míček nebo pamlsek a fenky musí hledat. Hodně legrace si užijeme při házení míčku, při 
přetahování silného provazu a dalších hrách. Za splnění úkolu odměníme psí slečny potleskem nebo 
piškotem. Děti se také naučily dát pejskovi napít ze speciální cestovní lahve, učí se říkat jednoduché 
povely, ale hlavně jim toto setkání přináší radost, 
uvolnění a dobrou náladu. Tento projekt po celý rok 
zajišťovala p. uč. Gregorová. 
 
Ovoce do škol 
Základním cílem projektu je přispět k trvalému zvýšení 
spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit stravovací návyk ve 
výživě dětí, bojovat proti epidemii dětské obezity a 
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zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny.  
 
Žáci 3. A dostali v českém jazyce za úkol vymyslet a napsat báseň, která bude o zdravé výživě. Byla jsem 
velmi mile překvapena, když druhý den se žáci chlubili krásnými básněmi, které s nimi vymýšleli  
 
 
 
 
 
 
 
jejich rodiče. Ve výtvarné výchově potom žáci vytvořili obrázky, které spolu s básněmi zdobí nástěnku ve 
vestibulu školy.  
 
Napsala a foto: Mgr. Jana Hofferová  
 
Jak účelně využít starý papír, ví žáci z 5.BS. V rámci probíhajícího projektu Ovoce do škol žáci vytvořili 
velkou mísu plnou ovoce. Stačil jim k tomu právě jen starý papír a ruce, které ho zmačkají. Také trochu 
barviček a především chuť do práce. Ovoce pak vystavili ve vestibulu školy, pro potěchu oka ostatním 
spolužákům.  
 
 
 
 
 
Žáci 5.BS se chopili příležitosti a využili kombinace 
dodaného ovoce (zeleniny) v rámci projektu Ovoce do škol. 
Ona kombinace byla mrkvička + jablíčko. A to se nedá jinak 
využít, než si udělat dobrý salát. V kuchyňce šla práce všem 
od ruky. Odměna byla opravdu sladká a navíc plná vitamínů.  
 
Mgr. Žaneta Prošková  
 
 
Ovoce, které dostáváme do škol, nejen jíme, protože je zdravé, ale využíváme je také k výuce. Během 
vyučovacích hodin předmětu člověk a jeho svět a věcného učení si povídáme, co je zdravé, jak můžeme 
ovoce a zeleninu využít při přípravě pokrmů. Tentokrát jsme povídání zakončili výrobou džusu z 
pomerančů. Byl moc dobrý.  
 
  
Mgr. Marie Chabrová 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barevná škola 
Rozzáření a zpestření interiéru chodby a vstupu do tříd v ZŠP barevným nátěrem dveří. Změnit šedé 
prostředí školy na pozitivní barevnou a tím navodit veselejší náladu:  „Prostředí vychovává“. 
Tento projekt začali v letošním roce realizovat učitelé a žáci naší školy pod vedením p. uč. Doušové a p. 
uč. Raka. 
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Sběr víček 
V letošním školním roce jsme opět sbírali víčka od PET lahví. 
Zapojilo se celkem 17 tříd a nasbírali jsne celkem 163 321 
víček, jejichž výkup a druhotné zpracování zajišťuje firma 
Stabilplastik z Prahy. Šikovné děti využily víčka také při 
pracovní výchově, v hodinách matematiky a zejména v 
ekologické výchově. Nejvíce jich nasbíraly třídy 7.AS, 3.AS, 
6.A a třída 5.CS. Sběr víček po celý školní rok zajišťovala p. 
uč. Chabrová. 
Školní akademie 

Předposlední den školního roku 2009/2010 jsme trávili v kinosále 
školy na školní akademii, kterou zorganizovala Mgr. Dáša 
Kubíková. Hudbu zajistila Mgr. Petra Marková, prezentaci na téma 
„Revitalizace školní zahrady“ zpracoval a promítal p. uč. Rak, stejně 
jako prezentaci s názvem „Životaběh školy“ p. zást. Lenky 
Brunnerové. 
Hlavním programem však 
byla dojemná a krásná 
vystoupení žáků naší školy 
pod vedením jejich učitelů. 
Výzdoba kinosálu byla 
tematicky zaměřena na 
mašinku, která odváží žáky 
naší školy na prázdniny. 
Každá třída si vyzdobila svůj 
vagon dlouhé mašinky. Tuto 
výzdobu zajistila Mgr. Ivana Horňáková. 
Zpestřením byla soutěž o nejdelší vlasy mezi žáky i učiteli. 
 
Rozloučení se školou bylo radostné zakončení školního roku. 

 


