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HODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2010/2011 

 

V září 2010 nastoupili do ZŠ speciální 3 prvňáčci, do přípravného stupně ZŠS 6 a do ZŠ praktické 1 
prvňáček. Do 1. ročníku PrŠ  bylo přijato 11 žáků. Celkový počet žáků v září na jednotlivých školách: 
(270) 
ZŠ speciální:    76 
ZŠ praktická: 176 
PrŠ:               18 
Během školního roku bylo přijato dalších 26 žáků a odhlásilo se 26 žáků. Celkový počet žáků v červnu: 
(270)   ZŠ speciální:    73 
                         ZŠ praktická: 179 
                         PrŠ:               18 
Většina žáků je z Mostu, 33 žáků dojíždí (Bílina, Bělušice, Bečov, Braňany, Havraň, Janov, Litvínov, 
Obrnice, Proboštov, Žízelice, Moravěves). 
V PrŠ ukončilo vzdělávání závěrečnou zkouškou 7 žáků a 2 žákům bylo vzdělávání prodlouženo o 1 
rok ze zdravotních důvodů a s ohledem k jejich postižení. 
 
Vychází: 58 žáků, z toho 2 žákům byla prodloužena školní docházka, z 56 vycházejících žáků  bylo 
přijato 36 do odborných učilišť,  9 žáků pokračuje ve vzdělávání v naší PrŠ, 11 žáků se zaeviduje na ÚP. 
 
Integrovaní žáci: v letošním školním roce jsme měli 53 integrovaných žáků; spolupráci s příslušnými 
SPC zajišťovala zástupkyně Bedrnová. K těmto žákům bylo přiděleno 16 asistentů pedagoga + 3 AP 
z ÚP na VPP. 
Za celý školní rok provedlo vedení školy 48 hospitací, ve kterých nebyly zjištěny žádné větší 
nedostatky. Vzájemných hospitací mezi pedagogy proběhlo 50.  
 
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. 

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 začali učit v 1. a 7. ročníku podle nového ŠVP. Všechna metodická sdružení 

spolupracovala s výchovnou poradkyní, s koordinátorkou environmentální výchovy, s metodiky 

prevence i s koordinátorem ICT.   

Metodická sdružení Pč a autismus se scházela operativně při řešení aktuálních problémů. 
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Výchovné poradenství:  

Hodnocení činnosti výchovného poradenství za šk. rok 2010/2011 
 

1. S ţáky a jejich rodiči byly v průběhu roku řešeny obtíţné ţivotní a konfliktní situace, s kterými si 

rodiče sami nevěděli rady, a proto se rozhodli problémy řešit ve spolupráci se školou. 

 

2. V tomto školním roce se činnost výchovné poradkyně zaměřila především na řešení problémových 

žáků-nekázeň, neomluvené hodiny atd. Byla vytyčena strategie, jak v těchto případech postupovat- byla 

posílena spolupráce třídních učitelů s pracovnicemi OSPOD v Mostě tak, aby úsilí pedagogů bylo 

efektivní a účinné. Jednotlivé případy vţdy výchovná poradkyně koordinovala a s učiteli konzultovala. 

  

3. Ţáci 8. tříd v průběhu celého školního roku kaţdých čtrnáct dní navštěvovali dílny SŠ technické Most-

Velebudice v rámci polytechnické výchovy. Ţáci si během této praxe zvykají na budoucí učiliště a dokáţí 

si vytvořit představu o tom, kam případně nastoupí po skončení povinné školní docházky. 

 

4. Pracovnice  SvP Dyáda v Mostě uspořádaly besedy na vybrané téma pro ţáky 7., 8. a 9. tříd. 

Spolupráce se střediskem je výborná a operativně se řeší problémoví ţáci ve třídách. 

 

5. Vycházející ţáci 9. a 8. tříd navštěvovali vybraná učiliště v rámci přípravy na volbu povolání. Na tyto 

akce byli pozváni i rodiče. 

Seznam učilišť, které ţáci navštívili: 

SŠ technická, Most- Velebudice 

Obchodní akademie, SOŠ gastronomie a SOU, Chomutov 

 

6. Rodiče vycházejících ţáků byli seznámeni se všemi učebními obory a individuálně s nimi byly řešeny 

problémy spojené s volbou povolání. 

 

7.  Celoročně probíhaly výchovné komise, které navštěvovaly pracovnice Magistrátu města Mostu-

OSPOD. Zde byly řešeny s rodiči problémových ţáků vzniklé výchovné obtíţe – šikana, nekázeň, 

nedocházka do školy a další patologické jevy. 

 

8. Ve spolupráci s ÚP v Mostě proběhly organizované skupinové besedy k volbě povolání pro ţáky 8. a 9. 

tříd. Pro absolventy PrŠ byla uspořádána beseda o tom, jak se orientovat na trhu práce. ÚP v Mostě 

zapůjčil škole videokazety s ukázkou činnosti ve vybraných učebních oborech, a tak se se svým 

budoucím povoláním mohli seznámit i ţáci niţších tříd. 

 

9. Vycházející ţáci navštívili s třídními učiteli burzu učilišť Sokrates, kde osobně hovořili s náboráři 

vybraných učilišť. 

 

 

10. Preventistka  pí. Jungmanová, příslušnice Městské policie v Mostě, pravidelně docházela  do školy.Ve 

třídách s dětmi besedovala  o sociálně patologických jevech – šikana, kriminalita páchaná mládeţí, právní 

vědomí atd. S třídními učiteli a vedením školy spolupracovala při řešení problémů s obtíţně 

zvladatelnými ţáky a při dalších konfliktních situacích.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Prevence sociálně patologických jevů:  
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Závěrečná zpráva  plnění  MPP na škole v roce 2010/2011 

 

Škola: Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Jana Palacha 

1534, Most, příspěvková organizace 

 Počet tříd Počet žáků/studentů 

ZŠ praktická – 1. stupeň 6 Celkem na 1. a 2. stupni 

ZŠ praktická – 2. stupeň 10 179 

ZŠ speciální 12 + 1 70 +6 

Praktická škola 2 18 

Celkem 31 270 

 

Školní metodik prevence: Alena Niklová 

Mgr. Věra Štičková 

Školský preventivní tým: ANO 

Ţádala škola o finanční prostředky formou grantů? ANO 

Kolik ţádala? 48 368,- 

15 708,- 

Kolik dostala? 15 000,- 

 

Naše škola je aktivně zapojena do MPP. Při výběru besed a přednášek rozšiřujících přehled o nástrahách 

hrozících rizikovým chováním ţáků, vyuţíváme nabídek PPP Most, městské policie, střediska výchovné 

péče DYÁDA a, realizačního týmu projektu E-Bezpečí a nově i Občanského sdruţení Volání naděje i 

dalších organizací zabývajících se problematikou prevence rizikového chování. Protoţe se hrozba 

rizikového chování ţáků neustále obměňuje a rozšiřuje, snaţíme se formou osvěty nabyté informace 

předávat také rodičům ţáků. Při individuálních rozhovorech na ně apelujeme, aby jakoukoliv i sebemenší 

změnu v chování svých dětí oznámili třídním učitelům nebo přímo školním metodikům prevence. 

Snaţíme se je přesvědčit, ţe tak činí ku prospěchu svých dětí. Výčtem konkrétních situací, které se 

mohou objevit v přímém okolí ţáka nebo jeho bydliště a které signalizují, ţe se ţák nachází v ohroţení 

rizikového chování, jim pomáháme se v problematice prevence orientovat. Běţnou praxí je poskytnutí 

informačních materiálů rodičům při konzultačním odpoledni pro rodiče v kinosále naší školy. Ostych 

rodičů z přímého rozhovoru s učiteli nebo metodiky prevence překonáváme nabídkou vyplnění 

anonymních dotazníků, ve kterých formulujeme přiměřené otázky a z odpovědí se snaţíme vypozorovat, 

zda a s jakými problémy se rodiče při výchově svých dětí potýkají. Moţnou hrozbu vzniku rizikového 

chování pak zohledňujeme při tvorbě minimálního preventivního programu školy. 

V měsíci květnu byly ve snaze dále zvýšit efektivitu minimální prevence vypracovány dva projekty, na 

které byly podány ţádosti o poskytnutí finančních prostředků v rámci dotačního programu „ Specifická 

primární prevence v Ústeckém kraji v roce 2011“. Pokud nám budou dotace přiznány, měl by se tento 

projekt začít realizovat v období září – prosinec 2011. Tyto projekty mají název „Řemeslo i pro tebe“ a „ 

Sloţité ţivotní situace“. 

 

Akce určené pro žáky: 

Měsíc září:  Zhlédnutí filmu „Seznam se bezpečně“ – nebezpečí na 

internetu 

 Abeceda bezpečí – celoroční program pro 3. a 4. ročníky 

ZŠP – seznámení s programem 
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Měsíc říjen:  Abeceda bezpečí: téma.: brutalita, násilí, cizinci, cizí 

osoby 

 Anketní otázky pro pedagogy, rodiče a žáky 

 Pořad zaměřený na prevenci proti drogové závislosti 

v Městském divadle Most – Téma: „Těžší je skončit než 

začít“ 

 Anketní otázky k pořadu 

Měsíc listopad:  Abeceda bezpečí: Téma: brutalita, násilí, daktyloskopie 

 Zhlédnutí filmu „Mezi stěnami“ – 5. – 9. ročníky ZŠP a PŠ 

– film o šikaně a jejích následcích a potrestání 

 Vyplnění dotazníku k filmu 

Měsíc prosinec:  Abeceda bezpečí: Téma: graffiti, hry v zimě 

 Dotazníky „Průzkum šikanování“ – učitelé (všichni) a žáci 

5. – 9. ročníků ZŠP a PŠ 

Měsíc leden:  Abeceda bezpečí:  Téma.: chodci – semafor, intoxikace – 

otravy, jízda na kole 

 Projekt „Kouření a já“ – 6. – 9. třída ZŠP 

 Besedy s Městskou policií – Témata: „Patologické jevy“ 

(4. – 5. třídy ZŠP), „Lidská práva“ (8. A 9. třídy ZŠP) 

Měsíc únor:  Abeceda bezpečí: Téma: krádež, linka bezpečí 

 „Kouření a já“ – dokončení projektu pro ZŠP 

Měsíc březen:  Abeceda bezpečí: Téma: marihuana a canabis  

                nepříjemné pocity, nepříjemnost, oheň 

 DVD komiks na téma „Rasismus“ + vypnění dotazníků 

 Projekt „Kouření a já“ – pro vyšší ročníky ZŠS 

Měsíc duben:  Abeceda bezpečí: Téma: ochrana přírody, pomluvy, lži, 

rady 

 Projekt „Kouření a já“ – dokončení ZŠS 

 DVD komiks na téma „Alkohol“ + vyplnění dotazníků 

Měsíc květen:  Abeceda bezpečí – Téma: rvačky, staveniště, tajemství 
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 DVD komiks na téma „Násilník“ + vyplnění dotazníků 

 Omalovánky – Policie, Hasiči a Záchranná služba  - ZŠS 

Měsíc červen:  Abeceda bezpečí: Téma:  

 

Akce pro učitele: 

13. 6. 2011  Odměny a tresty 

 Dokončení studia „Metodik primární prevence 

 

  Všestranný rozvoj ţáků vedení školy i učitelé podporují i různými sportovními soutěţemi. V měsíci 

květnu se mladší i starší ţáci naší školy zúčastnili okresního kola v lehkoatletickém čtyřboji Základních 

praktických škol okresu Most, které proběhlo na školním hřišti Speciální školy v Litvínově a oblastního 

kola v lehkoatletickém čtyřboji, na hřišti 10. ZŠ v Mostě, kterého se účastnili nejlepší závodníci kola 

okresního. 

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

praktickou Zlatnická Most a Základní školou praktickou Litvínov.  

Příspěvky metodiků primární prevence se objevují v kaţdém vydání školního časopisu a kaţdý měsíc je 

také aktualizována nástěnka prezentující problematiku primární prevence. Její plocha je k dispozici i pro 

příspěvky našich ţáků a ţákyň. 

 

Příspěvky do školního časopisu. 

Měsíc říjen: „Těţší je skončit neţ začít“ – seznámení s průběhem pořadu“ 

„ Na ţivot se připravíme“ – seznámení s celoročním projektem 

Abeceda bezpečí 

Měsíc prosinec: Akce za 1. pololetí  

Měsíc duben: Výsledky hodnocení dotazníků ke komiksu „RASISMUS“ 

 

Nástěnka primární prevence: 

Měsíc září: plakát a letáky „ Co je to kyberšikana“  

                           „ I kyberšikana bolí“                                  

Měsíc říjen: „Jak se zachováš, kdyţ ti bude někdo nabízet drogy“  

 Důleţitá telefonní čísla                                

 Kam se obrátit pro pomoc 

Měsíc listopad: Abeceda bezpečí – vybarvené omalovánky dětí z měsíce září a 

říjen 

Měsíc prosinec: výsledky a vyhodnocení anketních otázek z měsíce října (pro 

rodiče, učitele a ţáky, vyhodnocení dotazníků k filmu „Mezi   

stěnami“ 

Měsíc leden: seznam akcí, které proběhly pololetí  

 výsledky průzkumu šikanování   

• Pro ţáky  

• Pro učitele                          

Měsíc únor: obrázky ţáků 3. a 4. tříd z Abecedy bezpečí 

Měsíc březen:  

 Ukázky DVD používané k primární prevenci – pro všechny typy  
škol na naší škole  
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 Další informace k DV 

Měsíc Duben: výsledky dotazníků k filmu „Rasismus“ a vybrané obrázky  

z tohoto filmu jako připomenut 

Měsíc květen: vyhodnocení dotazníků ke komiksu  

„alkohol“ a ukázky z  pořadu 

Měsíc červen: vyhodnocení dotazníků k příběhu „alkohol“, fotografie 

z příběhu 

 vyhodnocení dotazníků k příběhu „násilník“ 

 fotografie z příběhu 

 

 

Učitelé naší školy se snaţí aktivně vyplnit volný čas vedením zájmových krouţků – školní časopis, 

keramická dílna, krouţek dovedných rukou, klub ouško, hudební, kynologický a hra na zobcovou flétnu. 

Všestranný rozvoj dětí vedení školy a učitelé podporují i dalšími kulturními akcemi, které představují 

návštěvy divadelních představení, kulturních památek v Mostě a jeho okolí. Ţáci speciální školy 

navštěvují pravidelně Aquadrom v Mostě a účastní se mnoha mimoškolních akcí. Kaţdoročně se svými 

učiteli nacvičují dramatické celky, jeţ jsou při představení na školní akademii všemi přítomnými 

hodnoceny mohutným potleskem. S těmito celky se ţáci našich speciálních tříd prezentují, také jiţ 

pravidelnou účastí na nesoutěţní přehlídce dramatické tvorby Divadýlko pořádané  Základní školou 

praktickou v Chomutově. 

 Ve vestibulu školy na kaţdoročně pořádaných vánočních a velikonočních výstavkách přístupných široké 

veřejnosti ţáci vystavují výrobky – výsledky své celoroční práce ve výtvarných, pracovních a zájmových 

činnostech.  

Smysluplné vyuţití volného času se snaţí ţákům zajistit paní vychovatelky ve školní druţině. Pořádají 

různé zábavné, vědomostní, literární a výtvarné soutěţe. Dostatkem pobytu dětí v terénu a provozováním 

zábavných pohybových aktivit vedou děti k zálibě ke zdravému ţivotnímu stylu. 

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

výchovy a chování člověka za mimořádných situací, které pouţily v rámci výuky.  

  Do preventivního programu patří i péče o zdravý ţivotní styl. Stravování ve školní jídelně poskytuje 

ţákům přehled o tom, co je hodnotná strava, jak lze zajistit pravidelný přísun přirozených vitamínů. 

Dozorující učitelé vedou ţáky nenásilnou formou k správné kultuře stolování. Optimální 

psychohygienické podmínky vytvářejí učitelé také poskytnutím moţnosti napít se kdykoliv i v průběhu 

vyučování, aby byl zajištěn potřebný pitný reţim. 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 
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Výskyt sociálně patologických jevů ve škole ve školním roce 2010/2011 

 

Pohovory s rodiči 

 

Výchovné komise 

 

Porušování 

školního řádu 

 

Lhaní, křivé obvinění, 

zneužívání telefonních 

linek 

 

24 

 

40 

 

64 

 

0 

 

Převáţná 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. 

 

 

 

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 

 
21 
 
 

 
13 
 
 

2398 průměr na 
žáka: 8,9 

 
0 

 
0 

 
6 

 
6 

 

Ostatní drogy 
 

Agresivní formy chování vč. 
šikany 

Krádeže 

Počet žáků 
 

Počet případů Počet žáků Počet případů Počet žáků Počet případů 

0 
 

0 4 4 3 3 
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Environmentální výchova:  

Hodnocení ekologické výchovy ve školním roce 2010/2011 
V letošním školním roce byl roční plán ekologické výchovy splněn. Učitelé se žáky plnili aktivity v projektech, do 
kterých se přihlásili, účastnili se přednášek, soutěží a školních projektů. 
 
I. Hlavními projekty ekologické výchovy byly:  

  
- dlouhodobý školní recyklační program, který si klade za cíl zpětný odběr baterií a elektrozařízení spojený 
s osvětovou činností nakládání s odpady.  
 
V projektu jsme zapojeni již třetím rokem. Patříme mezi nejaktivnější školy z celé ČR. V září jsme získané body 
proměnili za dárky pro třídy (4. A, 8. A, 8. B, 6. A, 6. B), které se aktivně podílely na plnění úkolů v loňském roce. 
V letošním roce v projektu pracovaly a úkoly plnily třídy 2. A, 3. A, 4. A, 8. A a 9. A. 
V rámci projektu vyhlásili soutěž „Věnuj mobil“. Vybrali jsme celkem 89 mobilních telefonů, nejvíce telefonů 
přinesla 2. PrŠ - 27 kusů, 4. B - 18 kusů a 6. BS - 9 kusů. Třídy dostaly diplom a malý dárek. Naplnili jsme zelenou 
kartonovou krabici na baterie a jutový pytel s elektrozařízením. 
Na účtu máme 3063 bodů, ale nejsou zde ještě započítány body za sběr baterií a elektrozařízení. 
 
Ve školním roce 2011/2012 projekt Recyklohraní pokračuje. 

 
         Žáci 9. A plnili úkol „Sešlápni a ušetříš“.                      Žákyně 4. A kreslily plakát „Baterie do koše nepatří“. 

 
 
 

  
- projekt pořádaný Sdružením Tereza v Praze, který se snaží hravou formou přiblížit žákům lesní ekosystém.  
 
Do projektu se zapojilo 7 tříd: z 1. stupně  ZŠP  - 3. A, 4. A, 5. A, 5. B a z 2. stupně ZŠP  – 6. B, 8. A, 8. B.  
Žáci se svými učiteli plnili stanovené cíle v projektu, úspěšně zařazovali aktivity do školního vzdělávacího 
programu, účastnili se výjezdů a vycházek do přírody, přednášek, 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. Hodnocení závěrečné zprávy ještě nebylo zveřejněno.  
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Ve školním roce 2011/2012 projekt pokračuje. 
              Žáci 8. A, 8. B sází stromy v Havrani.                                               Žáci 4. A hledají první znaky jara.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 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. 
  
Do projektu se zapojila třída 9. A, která v různých vyučovacích předmětech plnila aktivity projektu.         
     
 
                                  Žáci 9. A dělali ve fyzice pokus a ve výtvarné výchově namalovali duhu. 
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- celoroční projekt  
Jak projekt probíhá? I vám vrtá hlavou, proč je právě Pětka zdravá? Dříve než se to dozvíte, zkuste si odpovědět na 
jinou otázku. Kolikrát jste se během včerejšího dne zakousli do šťavnatého ovoce nebo zeleniny? Bylo to aspoň 
5krát? Odborníci na zdravou výživu nám doporučují konzumovat ovoce nebo zeleninu minimálně pětkrát denně. 
Na tyto, ale i na další otázky najdou děti odpověď prostřednictvím zábavných her, které jsou nejlepším způsobem, 
jak děti získat, aby si oblíbily ovoce a zeleninu. 

Do projektu se aktivně zapojily třídy 4. B, 7. A, 8. C, 9. A, které pracovaly s pracovními sešity a plnily úkoly. Ve 
výtvarné výchově žáci malovali ovoce a zeleninu a v pracovních činnostech vařili zdravé pokrmy a vytvářeli koláže. 

 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dívky z 8. B vystřihují obrázky potravin                                   Žáci 8. C vyplňují pracovní list Zdravé pětky. 
                         do výživové pyramidy. 
 
 
 
 

 
 
 

- projekt pro 1. stupeň ZŠP a ZŠS 
 
Cílem projektu "Ovoce do škol" je  zvýšit oblibu produktů z 
ovoce, zeleniny a banánů, přispět k trvalému zvýšení 
spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit stravovací návyk ve 
výživě dětí, zlepšit zdravotního stav mladé 
populace, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit 
klesající spotřebu ovoce a zeleniny. V projektu aktivně 
pracovala třída 1. AS, 2. A, 3. A, 4. A.  
 
                                        Žáci 1. AS dělali ovocné špízy.  
Žáci 1. – 5. tříd ZŠP a žáci ZŠS dostávají zdarma ovoce nebo 
zeleninu. 
Více na www.specmo.cz 

http://www.specmo.cz/
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„Všecky švestky mají pecky“ zpívají žáci 2., 3., 4. tříd.                              Žáci 1. AS krájí jablíčka na křížaly. 

  
 
 
 

 
- je ekologicko – charitativně zaměřený projekt, organizovaný firmou OTTO Office (CZ) s.r.o. 
Sbíráním prázdných tiskových kazet, určených k renovaci, zajistíme peníze pro ústav mentálně postižených v 
našem kraji. 
 
V letošním roce jsme naplnili jednu krabici s prázdnými tonery. 
 
 
 
 

   

 
 
- celoroční projekt 
Program je koncipován tak, že žáci získají důležité informace o nebezpečích a vlivu dopravy na náš každodenní 
život. V rámci hledání odpovědí na otázky se nenásilně učí zájmu o své okolí a rozvíjí své komunikační dovednosti. 
V projektu pracovala třída 6. A. 
Třídy 2. A, 7. B ještě nepodaly zprávu o svých aktivitách v projektu – nejspíš projekt neplnily! 
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II. Přednášky a výukové programy 
 

 Houbařská přednáška s panem Malým. Přednášel na téma Výskyt hub v lese během jednotlivých 

měsíců celého roku. 
Pan Malý přinesl čerstvé houby.                                             Žáci zhlédli houby na interaktivní tabuli. 

 
 

Přednáška lesníků LČR – Ochrana lesa a vliv klimatických změn 
Třetím 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.  

V měsíci dubnu ţáci 2. A, 3. A, 4. A, 5. A, 5. B, 8. A a 8. B se zúčastnili přednášky na téma: Ochrana lesa 

a vliv klimatických změn. Ţáci byli teoreticky poučeni o způsobu sázení mladých stromků, seznámili se 

s různými typy dřevin a jejich praktickým vyuţitím. Dozvěděli se, jaké dřeviny se vyskytují na svazích 

Krušných hor (původní výskyt), jak se klimatické změny projevují ve skladbě dřevin, získali informace o 

lesním hospodářství (zakládání nového lesa, péče o mladé semenáčky i vzrostlé stromy) a o boji proti 

škůdcům stromů.  
                            Žáci skládají části kmenu.  Pan Janda ukazuje žákům malé stromečky smrku. 
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Beseda  Chemie a ekologie  
Třídy 9. A a 9. C se zúčastnily ve VÚHU Most velmi pěkné a zajímavé besedy. 
Pracovnicemi Ekologického centra Most, byli žáci aktivně zapojeni, pracovali ve skupinách a prokázali  
dobré znalosti v oblasti této problematiky.  
 
 

 

 
 
Žáci při besedě v ekologickém centru v Mostě. 

 
 
 
¨ 
 
 
 
 
 
                    

                                                                                                                                   

III. Další uskutečněné projekty a aktivity 
 
Den stromů  
Dne 20. 10. oslavily všechny stromy svátek. Abychom ve škole oslavili tento den, žáci se svými učiteli tvořili velké 
výtvarné práce, s kterými se zapojili do soutěže „O nejkrásnější strom“. Celkem bylo odevzdáno 32 výtvarných 
prací. V listopadu proběhlo hlasování žáků, učitelů a zaměstnanců školy. 
A kdo vyhrál? 
Nejvíce hlasů získal strom třídy 8. B, druhé místo třída 8. A a třetí místo třída 3. A.  
Všechny zúčastněné třídy získaly pochvalu za účast a vítězné třídy dostaly diplomy a malou odměnu. 
 
 
 

Žáci 3. A vytvářejí svůj strom do soutěže.                                 Žáci 9. C tiskají listy na podzimní strom. 

 

 

 

 

Předávání odměn vítězům v soutěži. 
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Podzimní výstava 
V listopadu vestibul školy nazdobily práce, které žáci se 
svými učiteli vytvářeli na podzimní výstavku. Používali 
různé přírodniny a přírodní motivy. 
 

Žáci vyrobili krásné práce na výstavu v hodinách 
pracovních činností. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Znak města Mostu 
Naše škola se zapojila do pokusu o překonání světového rekordu ve vytváření znaků měst z odpadového 
materiálu. Vytvořili jsme celkem tři znaky města Mostu. Do pokusu se zapojila třída  
6. BS, třída 2. A a společný znak vytvořily třídy 3. A, 4. A a 5. B. 

 

 

 
Znaky jsou k vidění na www.znakymestaobci.cz .  

 

Světový rekord byl uznán. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.znakymestaobci.cz/
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Den vody 

Dne 22. 3. slaví VODA na celém světě svůj svátek. Ţáci se svými učiteli v hodinách výtvarné výchovy 

nakreslili nebo namalovali vodu v různé podobě, jak se vyskytuje v přírodě. Výtvarné práce zdobí šatny 

ve vestibulu školy. 

 

 
                                                                        Žáci 4. A při práci.                                Výtvarná práce 5. A a 5. B. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den  Země  
Žáci naší školy oslavili svátek planety Země různými aktivitami. 
Zúčastnili se přednášky lesníků z Lesní správy v Litvínově, zdobili 
paletky jarními kytičkami, malovali planetu Zemi, kreslili na školním 
hřišti zvířátka a rostliny a žáci z 2. stupně ZŠP zhlédli DVD Divy 

světa. 
             Výtvarná práce 9. C.                                        Paletka žáka z 1. AS.                         Planeta země žáků 10. AS. 

 
Sluníčkový den  
 V pátek 27. 5., i když počasí nebylo příliš pěkné, naši školu rozzářila žlutá sluníčková barva. Žáci a učitelé přišli do 
školy ve žlutém oblečení, vestibul osvítila vystavená krásná sluníčka, která žáci vytvořili do soutěže „O nejkrásnější 
sluníčko“ a na školním hřišti žáci kreslili sluníčka křídami. 
 A jak dopadla soutěž?  
Celkem bylo vystaveno 30 výtvarných prací.  1. místo s největším počtem hlasů získala třída 2. A,  
2. místo obsadila třída 2. PrŠ a 3. místo třída 6. BS. Vítězné třídy dostaly diplom a malé dárky, ostatní třídy 
obdržely čestné uznání za účast v soutěži. 
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Třída 3. AS ve žlutém oblečení.                  Žákyně 5. B kreslí sluníčko.                      Předání ceny za 3. místo 6. BS. 
   
 
Čisté město a jeho okolí 
Žáci 5. A, 5. B, 8. A, 8. B se 
za pěkného slunečného dne vyzbrojeni velkými 
igelitovými pytli a rukavicemi, vydali pomoci 
přírodě. Na školní zahradě posbírali velké 
množství různých odpadků – igelitů, plechovek, 
papírů, plastových lahví a dalších věcí, které do 
přírody nepatří.               
                                                                                                                     Žákyně 5. a 8. tříd čistí zahradu od odpadků.                                                                                        

Ekologická soutěž 4. – 6. tříd ZŠS a ZŠP 

Již potřetí se na naší škole konala ekologická soutěž, na kterou přijeli soutěžit žáci Základní školy speciální Litvínov, 
Základní školy Chanov a naši žáci. Žáci plnili s velkým zaujetím různé aktivity, které se týkali rostlin, živočichů, 
ekologie a střádali si body.  
A jak soutěžení dopadlo? 
Na 1. místě se s počtem 72 bodů umístili žáci ze Základní školy speciální v Litvínově, na 2. místě žáci z naší školy s 
počtem 70 bodů a na 3. místě žáci z Chanova s počtem 54 bodů. Žákům se soutěžení velmi líbilo a za své znalosti 
dostali pěkné odměny. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           ZŠS Litvínov Naši žáci 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       ZŠS Chanov 
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Ekologická soutěž pro žáky 1. a  2. stupně ZŠP 
 
V lednu a v únoru si žáci Základní školy 
praktické poměřili své znalosti v oblasti 
poznávání rostlin, živočichů, ochrany 
životního prostředí. Během soutěže luštili 
křížovky a rébusy, poznávali zvuky zvířat a 
hmatem přírodniny.  
 

 
A kdo se stal vítězem?  
V soutěži 2. a 3. tříd zvítězil Michal Švihura, 
v soutěži 4. tříd nejvíce bodů získala Zuzana 
Gorolová, v soutěži 5. tříd vyhrál Marián 
Bendík a v soutěži 6. – 9. tříd zvítězila Michala 
Madajová.   
                                                           Vítězové soutěží 

 
IV. Pomůcky  
V kabinetu ekologické výchovy jsou pomůcky, které můžou učitelé využít v různých předmětech (ČaS, P, Z, CH, Pč, 
F, Čj). 
Je možné si zapůjčit: Pytel domácí květeny, Pytel domácí zvířeny, Krabice ptáků zpěváků, Krabice energie, Krabice 
plazů a obojživelníků, Karty stromů, Ptačí hlasy, Lesní čarování, Vodní čarování, Ekopřírodověda, přírodovědné 
knihy, pracovní listy na projekt Les ve škole – škola v lese, Sedm barev duhy, atd. 
Některé pomůcky si učitelé půjčili a se žáky s nimi pracovali. 
 
V. Závěr  
 
Plán ekologické výchovy ve školním roce 2010/2011 byl splněn, všechny naplánované aktivity a projekty se 
uskutečnily.  
 

Informační a komunikační technologie:  

Zpráva ICT koordinátora -  školní rok 2010/2011 
Stav IT zařízení k 31.5.2011 
Ve škole je v současné době v provozu celkem 88 počítačů: 

 63 ks PC stanic 

 23 ks Notebooků 

   2 ks PC administrátor (server a proxy PC) 

Tiskárny: 

Celkem je ve škole 17 tiskáren, z toho 5 ks pořízených v rámci projektu EU OPVK 

Dataprojektory: 

6 ks (z toho 2 ks v rámci projektu EU OPVK – Interaktivní) 

Interaktivní prvky: 

1 ks Interaktivní tabule 

2 ks Interaktivní 3D projektory 

1 ks přenosné Interaktivní zařízení ONFNITY 

Realizované změny v tomto školním roce 

1. Zakoupeno v rámci projektu EU OPVK 16 ks notebooků, 2 ks dataprojektorů, 5 ks tiskáren, 1 ks PC 

sestava. 
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2. V učebně PC 1 se provedlo nové uspořádání stolů. Byla doplněna novým Interaktivním projektorem 

a novým učitelským PC. 

3. Na některé PC a notebooky byl nainstalován novější operační systém Windows 7. 

4. Ve všech PC učebnách je nainstalován a vyuţíván MS Office 2007 namísto zastaralých MS Office 

2003. Na některá zařízení jiţ nainstalován MS Office 2010. 

5. Zrušila se učebna PC 3. Počítače rozmístěny do tříd. 

Licenční politika a SW: 
Škola nadále vyuţívá zvýhodněné licence PiL od společnosti Microsoft. Průběţně se nakují nové 

výukové programy dle potřeb a poţadavků. Výukové aplikace se téţ vyuţívají online na Internetu. 

Metodická školení: 
V letošním školním roce 2010/2011 proběhla tato MŠ: 

- Vyuţití  ONFINITY ve třídě. 

- Školení od Microsoftu – aplikace Excel 2007. 

- Tvorba videosnímků v aplikaci Photostory 

- Ukládání dokumentu do sdíleného adresáře SkyDrive. 

- Práce s kalendářem v Google. 

- Tvorba webu pro potřeby třídy.  

Návrhy pro zkvalitnění služeb IT: 

- Zpopularizovat sdílený kalendář Google a přenést jej na web školy, jako hlavní informační systém 

o veřejných akcích. 

- Průběţně nahrazovat zastaralé PC za nové, výkonnější a energeticky méně náročné. 

- Umoţnit ve škole WI-FI připojení k Internetu. 

- Umoţnit připojení k síti LAN a Internetu v kinosále. 

- Systém Bakaláři konfigurovat na webové rozhraní (moţnost přístupu z Internetu) 

Konstatování 
PC učebny jsou efektivně vyuţívány.  

Velice málo jsou vyuţívány IT pomůcky např.: digitální mikroskop, Tablety, Interaktivní zařízení 

Onfinity, přenosné projektory do tříd. 

Dalším častým problémem bývá nesdělování problémů se zařízením, nebo se SW v učebnách. Je nutné 

závady psát do sešitu ve sborovně. 

 

Projekt „EU peníze školám“ 
 

Naše škola plní projekt Moderní vyučování pro každého po dobu 30 měsíců. Počátek realizace 

projektu byl stanoven na 4. října 2010 a bude ukončen 3. dubna 2013. Projektem získala škola dotaci ve 

výši 1.288.028,- Kč. V 16 šablonách je aktivně zapojeno 22 pedagogů naší školy a zatím podpořeno 

zhruba 150 ţáků.  

V době od 4. 10. 2010 do 30. 6. 2011 byly vyčerpány dvě třetiny 60 procentní dotace na odměny 

pedagogům za odvedenou práci a materiální vybavení k realizaci výstupů. Byl ukončen jeden kurz 

Německého jazyka osvědčením.  

I/2  Čtenářská a informační gramotnost – „Čtení jako prostředek 
komunikace“ (p. uč. Žižková, as. Plachá) 
cílem šablony je vytvořit vzdělávací materiály pro nemluvícího 
žáka s dg. dětský autismus, kdy osvojené čtenářské dovednosti 
budou využity ve vzdělávací oblasti Český jazyk a Člověk a jeho 
svět 

- podpořen 1 žák, vzděláván podle ŠVP „Slunce svítí všem“,  č. j. 

07/2007  
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I/2  Čtenářská a informační gramotnost – „Vyjmenovaná slova hravě“  ( p. uč. Čáková) 
- cílem sady je učit žáky číst a chápat obsah sdělení a v důsledku toho i správně aplikovat gramatická 

pravidla 

- podpořeno 9 žáků, vzděláváni podle ŠVP „Slunce svítí všem“,  č. 

j. 07/2007  

                                                                        - „Znakuj, čti a rozuměj“  
(p. uč. Jelínková kateřina, as. Maxová) 

- cílem sady je nácvik a porozumění čteného textu u žáků se 

sluchovým postižením a zároveň středně těžkým mentálním 

postižením 

- podpořena 1 žákyně, vzdělávána podle vzdělávacího programu 

Pomocné školy, č. j.: 24 035/97-22  

I/2  Čtenářská a informační gramotnost – „Nemluvím, ale čtu“   
( p. uč. Jelínková I., Píchová, Hodková) 

- cílem šablony je vytvoření nových vzdělávacích materiálů, které 

podpoří rozvoj čtenářských dovedností u nemluvících žáků se 

středním a těžkým mentálním postižením, autismem a se sociokulturním znevýhodněním ve vzdělávacích 

oblastech Čtení a Věcné učení 

- podpořeni 3 žáci, vzděláváni podle vzdělávacího programu Pomocné školy, č. j.: 24 035/97-22  

 
 
II/2  Cizí jazyk – „Německý jazyk pro praktický život – 6. roč.“ , 
 II/2  Cizí jazyk -  „Německý jazyk pro praktický život – 7. roč.“   
(p. uč. Fesslová, Nekolová) 

- cílem 2 šablon je získání základů komunikace v německém 

jazyce, především v oblasti jeho zvukové podoby 

- podpořeno 20 žáků v 6. roč., 20 žáků v 7. roč., vzděláváni 

podle ŠVP „Slunce svítí všem“,  č. j. 07/2007  

II/3 DVPP – cizí jazyk  
- podpořena 1 učitelka – p. uč. Nekolová 

III/2 ICT  - „Svět kolem nás“  ( p. uč. Jelínková Lenka) 
- pomocí nových edukačních materiálů podpořit u žáků 

ZŠS pochopení a porozumění elementárním 

poznatkům a naučit se je používat v praktickém životě 

v tematických oblastech: základní poznatky z chemie, 

přírodopisu a zeměpisu 

- podpořeni 4 žáci, vzděláváni podle ŠVP  

 
 
 

 
III/2 ICT  - „Už se vyznám“  (p. uč. Prošková) 

- zvýšit motivaci žáků k učení a získávání nových 

zkušeností a dovedností práce s počítačem a 

interaktivní tabulí ve vzdělávací oblasti Věcné učení 



 20 

v tematických oblastech: orientace ve škole, orientace doma, péče o zdraví 

-  podpořeni 2 žáci v 5. roč. ZŠS a 2 žáci v 6. roč. ZŠS, vzděláváni podle vzdělávacího programu Pomocné 

školy, č. j.: 24 035/97-22  

 
III/2 ICT  - „Uplatnění interaktivních metod výuky při vzdělávání 
žáků s PAS a se středním mentálním postižením“  ( p. uč. Chabrová) 

- cílem šablony je zatraktivnit výuku, posílit rozvoj poznávacích a 

komunikačních schopností žáků, jejich logické myšlení a paměť 

- podpořen 1 žák, vzděláván podle Rehabilitačního programu, č. j.: 

15 988/2003-24 

 
 
 

III/2 ICT   - „Uplatnění interaktivních metod výuky 
v předmětech Chemie a Zeměpis“  (p. uč. Rak) 

- cílem šablony je vybudovat odbornou učebnu pro výuku 

prostřednictvím ICT, zvýšení úrovně základních 

dovedností  žáků v oblasti využití ICT (Z – ČR, Evropa, Ch – 

odborné termíny) 

- podpořeno 20 žáků v 7. roč. ZŠP a 20 žáků v 8. roč. ZŠP 

v předmětu Zeměpis, 20 žáků 9. roč. ZŠP v předmětu 

Chemie  

 
IV/2 Matematika –„ Pomůcky určené k rozvoji matematické gramotnosti“  (p. uč. Prošková, Chabrová) 

- cílem šablony je zvýšit zájem o výuku, eliminovat nedostatek vhodných učebnic a pomůcek vzhledem 

k nutnosti individuálního přístupu k žákovi v tematických 

oblastech Pojem čísla 1 – 10 a početní operace a Závislosti, 

vztahy a práce s daty. 

- podpořeni 2 žáci, vzděláváni v 6. roč. podle vzdělávacího 

programu Pomocné školy, č. j.: 24 035/97-22  

 
 
 
 

 
V/2 Přírodní vědy – „Školička v přírodě“  (p. uč. Hofferová, Doušová) 

- cílem šablony je vytvořit podmínky podporující rozvoj empirických 

činností žáků ve venkovní učebně, zkvalitnit výuku ve vzdělávací 

oblasti Člověk a jeho svět zařazením aktivizujících metod 

- podpořeno 20 žáků 3. roč. a 20 žáků ve 4. roč., vzdělávaných podle 

ŠVP „Slunce svítí všem“,  č. j. 07/2007  
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V/2 Přírodní vědy – „ U nás v Evropě“  (p. uč. Štičková) 
- cílem šablony je zaktivizovat žáky při získávání, zpracovávání 

a praktickém ověřováním vědomostí o životě příslušníků 

vybraných států Evropy 

- podpořeno 26 žáků, vzdělávaných podle ŠVP „Slunce svítí 

všem“,  č. j. 07/2007  

V/2 Přírodní vědy – „Pokusy“  (p. uč. Schützová)  
- cílem šablony je praktické ověřování vědomostí 

v projektovém bloku fyzikálních pokusů 

- podpořeno 20 žáků v 6. roč., 20 žáků v 7. roč., 26 žáků 8. roč., 30 žáků v 9. roč., vzdělávaných podle  ŠVP 

„Slunce svítí všem“,  č. j. 07/2007  

 
V/2 Přírodní vědy – „Můj region“  (p. uč. Machová) 

- cílem šablony je zvýšit zájem žáků o region, ve kterém žijeme, 

upřednostňovat prioritu aktivních činností, tvořivost, soustředěnost 

- podpořeno 8 žáků 4. roč. a 8 žáků 5. roč., vzdělávaných podle  ŠVP „Slunce 

svítí všem“,  č. j. 07/2007 

 
 
 

 
Klíčových aktivit se účastní žáci 3., 4., 5., 6., 7., 8. a 9. postupných ročníků Základní školy praktické a žáci 
2., 5., 6. a 7. postupných ročníků Základní školy speciální. 
V době od 4. 10. 2010 do 30. 6. 2011 bylo vytvořeno 327 vzdělávacích materiálů a bylo pořízeno 14 
notebooků s příslušenstvím, 1 digitální kamera, 1 digitální fotoaparát, 15 USB pamětí, 1 externí disk, 2 
ČB tiskárny, 1 multimediální tiskárna, 1 kopírka, 1 barevná tiskárna, 2 laminovačky.  

 

Kroužky:  

V letošním školním roce pracovalo ve škole 7 zájmových kroužky.  

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

časopisu a dvě speciální čísla omalovánek. Redaktoři časopisu pracovali samostatně, umí vyhledávat 

informace na internetu, kopírovat, upravovat texty i fotografie. Tisk a kompletování časopisu jim 

nečiní problémy, nechybují. Pouze korekce chyb a finální úprava kompozice probíhá za pomoci 

učitele. 

Kroužek „Keramika“ pod vedením pí.uč. Machové je pracovně-relaxační, žáci se učili o vlastnostech 

keramické hlíny, o tom, jak s ní pracovat – modelování, vykrajování, vymačkávání, protlačování, 

tvarování a po vypálení ještě glazování. Žáci své výrobky prezentovali na školních výstavkách. 
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Kroužek společného znakování „Klub Ouško“ pod vedením pí.uč. Jelínkové K. a asistentky Maxové je 

pro žáky i dospělé nejen z naší školy. Společná setkávání opět pomáhala zlepšovat vztahy mezi 

slyšícími i neslyšícími i navazovat nová přátelství. Klub navštěvovaly i nové tváře i žáci s autismem.  

V kroužku „Hra na zobcovou flétnu“ pod vedením pí.uč. Bednárové se žáci učili základům hry na 

zobcovou flétnu a správnému dýchání. 

V „Kynologickém“ kroužku pod vedením pí.uč. Nastoupilové a psa Máši se žáci učili základům teorie 

péče o psa a v praktické části základy cvičení poslušnosti a ovladatelnosti psa. Seznámili se 

s canisterapií, navštívili psí útulek a viděli výcvik obran. 

V „Hudebním“ kroužku pod vedením asistentky Hofferové se žáci učili rytmizovat, tančit, zpívat 

s klavírem. Naučili se několik lidových písní a zúčastnili se pěvecké soutěže „Bořeňská čarodějnice“, 

ve které byli oceněni čestným uznáním. 

Kroužek „Dovedné ruce“ pod vedením pí. uč. Vondráčkové byl zaměřen podle zájmů žáků – vaření, 

keramika, výroba vánočních a velikonočních ozdob, úprava fotografií na PC, práce s přírodninami, 

sportovní aktivity, ruční práce aj. Svými činnostmi se žáci zapojili i do některých projektů školy. 

 

Školní družina: v letošním školním roce pracovala 2 oddělení, kde bylo celkem zapsáno 16 žáků; v 

prvním oddělení pí.vych. Kašparová a v druhém pí.vych. Hubínková; ŠD plní funkci edukační i sociální, 

činnost ŠD probíhala podle daného plánu a podle projektů, ve kterých jsou zastoupeny všechny 

složky výchovy; vychovatelky při přípravě činností vycházejí ze speciálně pedagogických potřeb žáků, 

jejich věku a schopnostem. Kromě plánu připravily pí. vychovatelky pro žáky ještě každý měsíc další 

akci; žáci ŠD se také aktivně zapojili do ekologické výchovy a do některých projektů školy. Pí. 

vychovatelky věnují žákům individuální péči a respektují potřeby žáků a zábavnou formou navazují na 

učivo rozvíjením jejich vědomostí, dovedností a návyků. Při každodenních činnostech využívají téměř 

všechny odborné učebny ve škole. 

Školní jídelna: ve školní jídelně se stravovalo v průměru 35 žáků a 50 zaměstnanců. 
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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 21.9. 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 – 

7z oblasti legislativy, 21 z oblasti ped. věd,  1 z prevence, 8 z ICT. 9 školení se zúčastnili správní 

zaměstnanci. Pí.uč. Štičková dokončila studium Metodik prevence. 

V oblasti ped. věd dokončila  bakalářské studium asistentka Drážková. 

 

V letošním školním roce vykonalo ped. praxi v naší škole celkem 20 studentů a to z Vyšší odborné a 

Střední ped. školy v Mostě, SOŠ Interdact v Mostě a Pedagogické fakulty v Ústí nad Labem a Brně. 

 

Na školní pomůcky, učebnice a ostatní spotřební materiál bylo vydáno 310 724,50,- Kč. 

 

V průběhu roku byly provedeny kontroly:  
 
18.10.2010 – 27.10.2010 kontrola veřejnosprávní – ÚP Most – finanční kontrola míst asistentů 
pedagoga na VPP; 
 
20.10. – 21.10.2010 – kontrola ČŠI – zařazování a dokumentace žáků ZŠP; 
 
12.11.2010 – kontrola Okresní správy sociálního zabezpečení – plnění nemocenského a důchodového 
pojištění; 
 
25.11.2010 – státní kontrola – archiv a spisová služba; 
 
14.2.2011 – kontrola Státního zemědělského investičního fondu plnění podmínek při zajištění projektu 
„Ovoce do škol“; 
 
25.2.2011 kontrola KHS – bezpečnost a ochrana zdraví žáků a dodržování hygienických požadavků. 
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Všechny kontroly proběhly v pořádku, nikde nebyly zjištěny závažné nedostatky. 

V letošním roce nás sponzorovaly firmy:  

Dopravní podnik města Mostu a Litvínova – autobusy zdarma 

Fyton s.r.o., Odolice – úprava zahrady 

proOFFICE, s.r.o. Most – obalový materiál 

             Coal Services a.s. – vybavení terapeutické místnosti 
 
 

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. 

http://www.dpmost.cz/
http://www.prooffice.cz/

