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 A. Základní údaje o škole 
 

Základní škola speciální, Základní škol praktická a Praktická škola,  

Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace.  

 

Zřizovatel organizace:  Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48 
 

IČO: 70892156  
 

 
         Ředitelka školy: Mgr. Hana Slapničková 
 

 
Statutární zástupce ředitele: Mgr. Libuše Bedrnová 

 

 
Telefon školy: 476700000 
 
Fax: 476708896   
 
E-mail: vedeni@specmo.cz  

           

            www.specmo.cz 
 

Zahájení činnosti školy: 3.9.1979 
 

Zřízení školy – příspěvková organizace: 1.1. 1996  
 

Zařazení do sítě 12.6.1996  
 

            IČO: 63125382 
 

         Školská rada: členové školské rady 
           
          Renata Chlustinová –zvolena zákonnými zástupci žáků 
          Jana Machová –zvolena ped. pracovníky 
          Ilona Kozlová –jmenována zřizovatelem    
 
            
           
 
 
 
 
 
 
 

mailto:vedenil@specmo.cz
http://www.specmo.cz/
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Součásti školy 
     
         1. ZŠ speciální  kapacita  200 žáků  

                                                                             Celkem 320 žáků 
2. ZŠ praktická         kapacita           264 žáci  
 

         3. Praktická škola  kapacita    28 žáků  
 
4. Školní družina  kapacita    30 žáků  
 
5. Školní jídelna  kapacita  110 jídel 

   

            6. Přípravný stupeň         kapacita                   12 žáků 
 

          Hlavním účelem, pro který byla škola zřízena, je poskytování základního 
 
          vzdělávání, které vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na 
 
          jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení. Aby se učili tvořivě myslet 
 
          a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své 
 
          fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí, být ohleduplní a 
 
          tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám, 
 
          poznávat své schopnosti a reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými 
 
          vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své další životní dráze a svém 
 
          profesním uplatnění.  
 
          Dále škola poskytuje střední vzdělávání, které rozvíjí 
 
          vědomosti, schopnosti, postoje a hodnoty získané základním vzděláním důležité 
 
           pro osobní rozvoj jedince a poskytuje žákům obsahově širší vzdělání spojené 
 
           s upevňováním jejich hodnotové orientace, dále pak vytváření předpokladů pro 
 
           plnoprávný, osobní a občanský život, samostatné získávání informací a 
 
           celoživotní učení, přípravě pro pracovní činnosti.  
 
           Škola též poskytuje vzdělávání 
 
           žáků s těžkým mentálním postižením, s více vadami a s autismem.  
 
           Dále zajišťuje  
 
           zájmové vzdělávání, které poskytuje naplnění volného času zájmovou činností se  
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           zaměřením na různé oblasti.  
 
           Školní jídelna zajišťuje stravování žákům i zaměstnancům.  
 
            

 A.1 Charakteristika školy 

 

Ve školním roce 2010/2011 bylo ve škole 31 tříd, 2 oddělení ŠD. 

1) ZŠ speciální: 

 12 tříd                 -  (67 žáků, 13 učitelů, 12 asistentů pedagoga) 

2) ZŠ praktická:   

16 tříd        -  (179 žáků, 22,5 učitelů, 2 asistenti pedagoga) 

3) Praktická škola:  

2 třídy                  -  (18 žáků, 2 učitelé, 1 asistent pedagoga) 

4) Školní družina: 

 2 oddělení           -  (16 žáků, 1,5 vychovatelky) 

5) Školní jídelna:                 -  35 stravovaných žáků + 50 zaměstnanců 

                                -  (1,5 kuchařky) 

           6) Přípravný stupeň  ZŠS        -  (6 žáků, 1 učitel, 1 asistent pedagoga) 

                     1 třída 

 

           Celkem ve 31 třídách na konci škol. roku bylo 270 žáků, které učilo 36 učitelů     

           + 2 zástupkyně, 1 ředitelka a 16 asistentů pedagoga. 

Školní družina měla 2 oddělení, ve kterých bylo zapsáno 16 žáků. 
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VYBAVENÍ ŠKOLY 

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

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

            Na školním hřišti jsou zabudované 2 stoly na stolní tenis. 

            Odborné učebny - cvičná kuchyňka, hudebna a multimediální učebna,  

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

plastem, učebna pro canisterapii. 

Školní pozemek je využíván všemi třídami školy v hodinách předmětu Pracovní vyučování, 

Pracovní činnosti a Ruční práce. Skleník je celoročně využíván pro pracovní činnosti žáků 

vyššího stupně ZŠ praktické a Praktické školy. 

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

            postižených (bezbariérový přístup - výtah, schodolez). 

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

pracoviště PPP v Mostě a SPC v Litvínově bylo ve školním roce 2010/2011 přijato 20 žáků, 

z toho 1 do prvních ročníků ZŠP, do prvního ročníků ZŠS 2, do přípravného stupně ZŠS 6 

žáků a 11 žáků do 1. ročníku PrŠ. Na začátku školního roku bylo v ZŠS – 76 žáků, v ZŠP 176 

žáků a v PrŠ 18 žáků, celkem 270 žáků.  Během roku bylo přišlo 26 žáků a odhlásilo se 26 

žáků.  

            
 

A.2 Charakteristika jednotlivých druhů škol a zařízení: 

Přípravný stupeň základní školy speciální (dále jen „přípravný stupeň“).                                   Umožňuje 

nezbytnou přípravu na vzdělávání dětem s těžším mentálním postižením,                       postižením více 

vadami a autismem. 

Příprava na vzdělávání v přípravném stupni respektuje vývojové zvláštnosti těchto dětí v době 

nástupu k plnění povinné školní docházky. Opatření odpovídá trendu včasné odborné speciálně 
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pedagogické péče o děti se zdravotním postižením a je uplatňováno v mnoha zemích EU. Přípravný 

stupeň významně slouží dětem s nejtěžšími formami zdravotního postižení v náročném období 

zahájení plnění povinné školní docházky.  

Vzdělávání v základní škole speciální je přizpůsobeno žákům se sníženou úrovní rozumových 

schopností, psychických zvláštností, zejména nedostatečnou úrovní koncentrace pozornosti a 

nízkou úrovní rozvoje volních vlastností. Vzhledem k těmto nedostatkům žáci nemohou zvládat 

požadavky základního vzdělání, ale jsou schopni osvojit si základy vzdělání. 

V ZŠS je učivo zpracováno ve Školním vzdělávacím programu podle RVP pro ZŠS. Většina žáků je 

vzdělávána podle individuálního vzdělávacího plánu. 

Ve vhodně upravených podmínkách a při odborné speciálně pedagogické péči si žáci osvojují 

základní vědomosti a dovednosti, vytvářejí si návyky potřebné k orientaci v okolním světě, 

k dosažení maximální možné míry samostatnosti a nezávislosti na péči druhých osob a k zapojení 

do společenského života.  

Snahou je dosažení optimálního rozvoje osobnosti žáků a kvality jejich života s přihlédnutím 

k možnostem daným povahou a stupněm postižení. 

 

V ZŠ praktické je učivo zpracováno ve Školním vzdělávacím programu podle RVP ZV-LMP. Program je 

koncipován tak, aby žáci v různém pásmu lehkého mentálního postižení mohli dosáhnout co nejvyšší 

možné úrovně osobnostních kvalit, za podpory speciálně vzdělávacích metod a díky vyváženému 

působení na jejich rozvoj v oblasti kognitivní, sociální, emocionální i volní. 

Vzdělávání je zaměřeno na získávání vědomostí, rozvíjení dovedností a návyků, které žáci mohou 

využít ke zvýšení kvality osobního života včetně profesního uplatnění. Je zde kladen větší důraz na 

rozvíjení sociálních, komunikačních schopností a na vytváření praktických dovedností.  

S ohledem na rozdílnost rozumových schopností žáků, schopnosti učení a pracovních výsledků, je 

třeba přistupovat ke každému žákovi individuálně. 
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Praktická škola je dvouletá. Těžiště obsahu přípravy spočívá v upevnění a prohloubení vědomostí a 

praktických dovedností žáků a připravuje je především pro rodinný život a výchovu dětí, popřípadě 

pro výuku dalších jednoduchých pracovních činností. 

 

Školní družina: 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 družina je nedílnou součástí školy. V 1. oddělení byli převážně žáci ZŠ speciální, ve 2. oddělení 

žáci nižších ročníků ZŠ praktické. 

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

činnosti žáků byli zváni rodiče a učitelé, aby zhlédli své děti v odpoledním zaměstnání. 

 

Ve školní jídelně se stravovalo v průměru 35 žáků a 50 zaměstnanců. 

V rodinách žáků je vysoká nezaměstnanost rodičů, která se odráží v placení obědů dětem i v koupi 

sešitů a dalších důležitých pomůcek pro výuku žáků. Většina dětí pochází ze sociokulturně 

znevýhodněného prostředí. 

 

B. Přehled oborů vzdělávání 

 

    
I. Základní škola speciální            -   12 tříd + přípravný stupeň 
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Vzdělávací program schválen MŠMT ČR č.j. 24035/97-22 s platností  od  1.9.1997 a 

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

Od 1.9.2011 Školní vzdělávací program „Slunce svítí všem“ v 1. a 7. ročníku. 

II. Základní škola praktická   -          16 tříd 

1. třída - 0 

2. třída - 1  

3. třída - 1 

4. třída - 2   

5. třída - 2   

6. třída - 2 

  7. třída - 2 

    8. třída - 3 

    9. třída - 3 

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

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

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

Novým ŠVP byl zaveden cizí jazyk – německý od 6. ročníku a předmět Informatika od 4. ročníku. 

III. Praktická škola dvouletá  -  2 třídy 

                   1. ročník -   10 žáků 

                   2. ročník -    8 žáků  

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

1.9.2005. 

C. Údaje o zaměstnancích školy 

Pedagogičtí pracovníci- 56 (bez 3 asistentů – VPP) 

               Věkové složení    

VĚK POČET Z TOHO ŢEN 

Do 25 let           2               2 
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Do 30 let           6               5 

Do 35 let           7               7 

Do 40 let            3                         3 

Do 45 let         12             11 

Do 50 let          15             15 

Do 55 let           6               6 

Do 60 let           3               3 

60 a více           2               2 

                

               Věkový průměr pedagogických zaměstnanců je 42,4 let. 

                     
 

                Platové zařazení 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Dosažená kvalifikace 
 

VZDĚLÁNÍ POČET 

Střední pedagogické              14 

Střední nepedagogické                8 

DiS. - ergoterapeut                3 

Bakalářské pedagogické                4 

Magisterské pedagogické 

PaedDr. 

             26 

               1 

 

 

 

 

 

 

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

 
                  Věkové složení    
 

PLATOVÁ TŘÍDA POČET 

         1            0 

         2            0 

         3            0 

         4            0 

         5            0 

         6            0 

         7            0 

         8          16 

         9            1 

       10            0 

       11          12 

       12          24 

       13            3 
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                   Věkový průměr nepedagogických zaměstnanců je 53,2 let. 

 

                    
                 Platové zařazení 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Zápis do 1. ročníku ZŠ speciální a ZŠ praktické se konal dne 25. a 26. ledna 2011. Dostavilo se 10 žáků. 

Později se ještě přihlásili 4 žáci.  

Přijímací řízení do Praktické školy proběhlo dne 26.4.2011 a k dennímu studiu bylo přijato 10 žáků do 1. 

ročníku bez přijímacích pohovorů, v druhém kole byl přijat ještě 1 žák.   

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

Někteří žáci jsou přijímáni na diagnostický pobyt. 

 

D.1 Integrovaní žáci ve školním roce 2010- 2011: 

VĚK POČET Z TOHO ŢEN 

Do 25 let          0               0 

Do 30 let          0               0 

Do 35 let          0               0 

Do 40 let           0               0 

Do 45 let          2               2 

Do 50 let           2               2 

Do 55 let          5               4 

Do 60 let          2               2 

60 a více          2               1 

PLATOVÁ TŘÍDA POČET 

         1         0 

         2         6 

         3         1 

         4         1 

         5         2 

         6         0  

         7         0 

         8         2 

         9         0 

       10         1 

       11         0 

       12         0 

       13         0 



  

 

12 

  Integrovaných žáků celkem                   53 (mentální postižení + jiné postižení) 

  Sluchově postižených     8 

  Zrakově postižených                      1    (3 žáci mají kombinované postižení 

  Tělesné postižení                     14   - zrakové, tělesné, mentální) 

  Autismus               22 

  Řečové postižení               5 

K těmto integrovaným žáků máme 16 asistentů pedagoga a 3 asistenty od ÚP v Mostě na VPP. 

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

problémy, jsou tito žáci na návrh třídního učitele se souhlasem rodičů opět vyšetřeni v PPP nebo SPC, 

kde se stanoví další postup jejich vývoje, způsobu výchovy a vzdělávání. 

 
 

E. Výsledky vzdělávání – přehled 
 

   viz tabulky  

E.1 Vycházející žáci:  

            Celkem:            56 

Z toho - chlapci: 34 

- dívky:  22 

Z toho -        ZŠP z 9. roč.:  33 

            z 8. roč.:    8 

            - ZŠS                         8 

            -        PrŠ                         7 

10. rok školní docházky byl povolen 2 žákům. 

 

Umístění žáků: 

SŠT  Velebudice                        9 žáků 
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OA, SOŠG a SOU Chomutov             9 žáků 

SŠGS Most, J. Palacha                     17 žáků 

Praktická škola Most       10 žáků 

Litvínov-Hamr SOU                        0 žák 

SŠ stavební Louny                            0 žák 

Registrace na ÚP Most         11 žáků 

Závěrečné zkoušky v Praktické škole úspěšně složilo 7 žáků. Dvěma žákům bylo vzdělávání 

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

 

F. Prevence a výchovná činnost 

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 předmětové komise pro Pč a autismus se scházela operativně při řešení 

aktuálních problémů. 

 

F. 1 Výchovné poradenství:  

Hodnocení činnosti výchovného poradenství za šk. rok 2010/2011 
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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 

ţáků-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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

F. 2 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 ţáků/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 ţáky: 

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

internetu 

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

ZŠP – seznámení s programem 

Měsíc říjen:  Abeceda bezpečí: téma.: brutalita, násilí, cizinci, cizí 
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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 

 DVD komiks na téma „Násilník“ + vyplnění dotazníků 
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 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  

 Další informace k DV 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výskyt sociálně patologických jevů ve škole ve školním roce 2010/2011 
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Pohovory s rodiči 

 

Výchovné komise 

 

Porušování 

školního řádu 

 

Lhaní, křivé obvinění, 

zneuţívání 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 

 

 

 

 

 

 

 

F. 3 Environmentální výchova:  



  

 

20 

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! 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

24 

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.  
 

F. 4 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 sluţeb 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. 

 

 
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. 
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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. 

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

všechny odborné učebny ve škole. 

 

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.  

 

 

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. 

 

G. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

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. 

 

POČET ZAMĚŘENÍ DVPP 

    

    

1 zástupkyně + 1 ředitelka 3x školení z oblasti právní a školské legislativy 

výchovný poradce 1x školení (VP) 
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metodik prevence 1x dokončení specializačního studia (prevence) 

environmentální 
koordinátor  1x školení (ekologie), seminář 

ICT koordinátor 3x školení (ICT) 

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

  

3 správní zaměstnanec 9x školení (stravování, hospodaření) 

  

4 učitelky bakalářské studium – spec. ped. 

2 učitelky magisterské studium – spec. ped. 

3 učitelé 2x ICT - Microsoft 

    

  

  

 

 

 H. Údaje o školních aktivitách a prezentaci školy 

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

dopravní a výtvarné, výstavy a projekty školy. 
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Výlet na minifarmu 

I kdyţ nám počasí příliš nepřálo, výlet na minifarmu 

jsme si přesto uţili... 

 

 

 

Besedy s Městskou policií 

Ţáci naší školy se pravidelně účastní zajímavých 

besed s preventistkou 

Městské 

policie 

Lucií 

Jungmannovou.  

Vypráví nám o práci a symbolech Městské policie a ţáci si 

mohou sami, např. vyzkoušet reflexní vesty, tričko a čepici. 

Mohou se na cokoliv zeptat a nakonec si odnesou i drobné 

dárky, např. samolepky nebo omalovánky policisty. 

 

Ekologická soutěţ 

Ekologická soutěţ pro ţáky 4. – 6. tříd  

 Jiţ potřetí se na naší škole konala ekologická soutěţ, na kterou přijeli 

soutěţit ţáci Základní školy speciální Litvínov, Základní školy Chánov a naši ţáci. Ţáci plnili s velkým 

zaujetím různé aktivity, které se týkali rostlin, ţivočichů, ekologie a střádali si body.  

A jak soutěţení dopadlo? Na 1. místě se s počtem 72 bodů umístili ţáci ze Základní školy speciální v 

Litvínově, na 2. místě ţáci z naší školy s počtem 70 bodů a na 3. místě ţáci z Chánova s počtem 54 bodů. 

Ţákům se soutěţení velmi líbilo a za své znalosti dostali pěkné odměny.  

Psí tělocvik 

V tomto předvánočním čase jsme se rozhodli udělat radost ţákům a uspořádat v rámci tělesné výchovy 

tak trochu netradiční 

tělocvik. Poţádala jsem o 

pomoc paní Lucku 

Gartnerovou, daly jsme 

hlavy dohromady a 

vymyslely několik 

soutěţí. Ţáci soutěţili za 

pomoci pejsků v různých 

disciplínách, např. skok 

vysoký, chůze po 

balančních jeţcích, slalom apod. Protoţe přijali naše pozvání i mí kolegové canisterapeuti, bylo pejsků v 

tělocvičně dost na to, aby si kaţdý ţák mohl kontakt se psem 

dostatečně uţít. Z Chomutova dorazil p. Láďa Pozdníček s 

labradorkami Valli a Citou, z Oseka p. Lenka Foltová s 

fenkou bernského salašnického psa Tessou, z Mostu je p. 

Václav Gaertner s Akim, Boninkou a Inuškou a zúčastnila 

jsem se i já s Mášou a p. Lucka Gartnerová s chrtem Jasperem 

a labradorkou Kendy. Na závěr předvedli své mikulášské 

převleky naši malí psí kamarádi s Václavem Gaertnerem. 

Ţáci, pejsci i my jsme si dopoledne opravdu uţili. Děkuji 

všem, kteří mi pomohli s přípravou a realizací této akce.  

Akce školy 
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Útulek v Rudolicích  

Uţ druhý rok vyhlásili ţáci speciálních tříd sbírku pro 

opuštěná zvířátka z útulku v Rudolicích. Společně během jednoho měsíce nasbírali různé krmení, 

pamlsky, piškoty, těstoviny a hračky.  

V pátek  17.12.2010 společně nasbírané potřeby do útulku odvezli a zároveň si prohlídli na 60 pejsků, 

kteří teď v útulku jsou. 

 

 

 

 

 

Přivítali jsme prvňáčky a ţáky 1. ročníku PŠ 

První den školního roku 2010/2011 byl významný 

zejména pro ţáky 1. ročníku ZŠS a ZŠP, ale také pro ţáky 

1. ročníku Praktické školy.  

Paní ředitelka Mgr. Hana Slapničková přivítala tyto ţáky 

nejen vlídným slovem, ale ty nejmenší i drobným dárkem 

na uvítanou. 

 

Kam patřím 

Kaţdoročně naše město pořádá zářijové Mostecké 

slavnosti. Opakovaně ţáci 6.BS zhotovili k této 

příleţitosti v rámci projektu Kam patřím téměř 

třímetrový znak města Mostu.  

 

Letos jsme zvolili techniku zapouštění tuše do 

klovatiny. Zpracování bylo zdlouhavé, ale ţáci k práci 

přistupovali zodpovědně a svědomitě. Odměnou jim 

bylo následné vystavení jejich práce právě na 

mosteckých slavnostech, kde jejich snaţivost mohli 

ocenit návštěvníci akce. Snad i napřesrok bude námi 

vytvořený znak zdobit slavnosti města Mostu. 
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Jablíčkové odpoledne ve školní druţině 

Ve školní druţině proţily děti příjemné odpoledne.  Vyprávěli 

jsme si o plodech, které se na podzim sklízí. Paní 

vychovatelka zahrála dětem loutkovou pohádku o sklizni 

jablíček a jak je důleţité pomáhat starým lidem.  

Následovaly soutěţe:  - 

jablíčkový slalom  - 

najdi schované jablíčko  - sběr 

jablek na rychlost  - 

jablíčka s úkoly  Po 

soutěţích si děti pochutnaly na jablíčkách a jablkovém závinu.  Nakonec 

jsme si zazpívali písničky o jablíčkách - Měla babka, Pod naším 

okýnkem.  

Dětem se akce líbila a byly spokojené.  

Stromy slaví 

Víte, ţe 20. října slaví stromy svůj svátek?  

Ve 3.A jsme jim jako dárek vytvořili obrázek. Barvičky nám radil sám 

malíř podzim.  

 

Ţáci 3.A a Mgr. Jitka Doušová  

 

I ţáci 9.C vytvořili dárek stromům...  

 

Naše město zbarvil podzim  

Třída 6.B se vydala 6.10. na vycházku po našem 

městě. Nejvíce se nám líbila rozmanitost přírody 

kolem nás, proto jsme neváhali a tuto krásu pro vás 

vyfotili.  

 

 

 

 

Exkurze v divadle 

Ţáci 4. A a 4. B navštívili mostecké divadlo. Nic zvláštního, do 

divadla chodí kaţdý, si asi říkáte, 

ale naše návštěva byla jiná. 

Zaměstnanec divadla pan 

Traub nám ukázal 

prostory, do kterých se 

divák nedostane. Byli 

jsme na pódiu, pod pódiem, 

projeli jsme se výtahem, ve 

kterém se vozí kulisy. Viděli jsme 

sklady kostýmů a kulis, 

krejčovskou dílnu, zkušebnu 
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pro herce. Pan Traub nás zavedl do podzemních prostor, kde se nachází rozvody vody, klimatizace a 

místnost s náhradními zdroji energie. Exkurze byla velmi pěkná a zajímavá, panu Traubovi patří velké 

poděkování.  

 

 

 

 

 

Kreslíme vodou  

Nenajde se snad nikdo, kdo by nekreslil křídou na chodník. Ale co to takhle zkusit vodou? Ţáci z 6.BS to 

vyzkoušeli a šlo jim to skvěle. Zvládli také obkreslit siluetu osoby pomocí stínu. Jen se podívejte a také si 

to vyzkoušejte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navštívili jsme magistrát  

Ve čtvrtek 21. října jsme navštívili výstavu, která se vztahovala k tématu „Měsíc říjen jako měsíc 

neziskových organizací“ na Magistrátu města Most. Výstava je umístěna ve 2. patře a je moţné si ji 

prohlédnou v pondělí a ve středu do konce měsíce. Na výstavě se prezentovaly všechny moţné neziskové 

organizace, které působí na Mostecku. Na výstavních tabulích byly různé materiály, od formálních 

informací počínaje přes fotografie z akcí aţ po výrobky klientů konče. Výstava se nám moc líbila a vřele 

ji doporučujeme všem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dýňový den 

13.října měli ţáci z I.PrŠ Přípravu pokrmů a vařili celé menu z dýně, která měla 16kg. Den před tím ţáci 

vyhledávali na internetu recepty, jak takovou dýni co nejchutněji upravit. Nakonec to vyhrály Dýňová 

polévka se smetanou, Zapečená rýţe s dýní a se sýrem a Ţmolenkový koláč. Nikdo z ţáků ještě dýni 

nejedl. Dokonce se ptali, jestli je jedlá. Všem nakonec moc chutnalo.  

 

 

Veselý týden 

V průběhu 

celého týdne 

bylo náplní 
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třídy 6.BS zabývat se činnostmi, které by nás potěšily a vyloudily úsměv na tváři. Ihned zpočátku jsme si 

v kuchyňce zahřáli bříško veselými palačinkami. Na čerstvém vzduchu jsme kreslili vodou smajlíky na 

chodník. V hodinách čtení jsme dle dějové posloupnosti sestavovali veselý komiksový příběh a četli si 

vtipy. Při hodině psaní jsme kreslili psaním po linii. Také jsme schovali úsměv do krabičky a namalovali 

si pusu od ucha k uchu.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

První pomoc 

Naši pedagogičtí pracovníci prošli kurzem První pomoci pod vedením paní Píšové....  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znak města Mostu 

Podívejte se i vy.......... 

 

 

 

 

Kuchařské minimum ve školní druţině 

Ve školní 

druţině 

proběhla 

akce 

Kuchařské 

minimum. 

Děti si své 

vědomosti 

ověřily v 

části teoretické i praktické.  

V praktické části byly zařazeny různé soutěţe, 

například přenášení vajec na lţíci, sbírání jablíček na 

čas, mytí nádobí v co nejkratším čase…  

Kaţdý ţák měl svou soutěţní kartu, kam mu byly 

připisovány body. Po sečtení bodů byl kaţdý odměněn medailí a sladkostmi.  

Na závěr jsme si zazpívali písničky o jídle: Pod naším okýnkem, To je zlaté posvícení... 
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Most pod sněhem 

Dne 29.11.2010 se šla třída 6.B podívat na vánoční strom na Mosteckém náměstí. Jelikoţ se nad naším 

městem roztrhla peřina se sněhem, vyuţila naše třída této krásy a pár krásných momentů pro vás vyfotila.  

 

 

 

 

 

 

Adventní čas v 6.BS 

Začal advent a my, třída 

6.BS, jsem se rozhodli, 

vyrobit si k této 

příleţitosti něco 

zajímavého. Dumali jsme a 

přemýšleli, co by nás po celou dobu 

tohoto předvánočního času 

provázelo. A nápad se dostavil. 

Vyrobili jsme si trička, která by 

nejen nám, ale kaţdému, kdo nás 

potká třeba na chodbách školy, 

připomínala blíţící se Vánoce. 

Podívejte se, jak nám to sluší.  

 

 

 

 

Mikulášská besídka 

Ve čtvrtek 2.12.2010 pro nás CVČ v Mostě připravilo Mikulášskou besídku plnou her, soutěţí a písniček. 

Jako vţdy nechyběl ani Mikuláš s čertem. Besídky se 

zúčastnila celá 

ZŠS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setkání 

Tradiční setkání rodičů ţáků s autismem s pracovnicemi SPC Litvínov se jiţ 

potřetí uskutečnilo v naší škole. Jedná se o pracovní setkání rodičů, učitelů i 

asistentů ţáků s autismem a společně s Mgr. Matějovskou řešili výchovu a 

způsob vzdělávání těchto dětí. Schůzka byla opět velmi 

konstruktivní a poučná pro všechny zúčastněné.  

 

Pomoc pro Afriku 

Děkuji všem, kteří si na vánoční výstavce zakoupili 

perníčky a plovoucí svíčky – viz foto. Utrţená částka 

pomůţe organizaci Světlo pro svět, která podporuje 

nevidomé a osoby se zrakovým či jiným postiţením 
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ţijící v nejchudších regionech naší planety. Zakoupením perníčků a plovoucích svíček jste umoţnili jednu 

operaci očního víčka v případě pokročilého stádia trachomu.  

Chemie a ekologie 

16.12 se třídy 9.A a 9.C zúčastnily ve VÚHU Most velmi pěkné a zajímavé besedy ,,Chemie a ekologie“.  

Pracovnicemi Ekologického centra Most, byli ţáci aktivně zapojeni, pracovali ve skupinách a prokázali  

dobré znalosti v oblasti této problematiky.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maškarní ples 

V tomto předvánoční čase pro naše ţáky připravila Městská policie Most 

maškarní ples ve stacionáři v Barvířské ulici. Ţáci si v maskách zvířátek 

krásně zasoutěţili a zatancovali a na závěr dostali od preventistky MP Lucie 

Jungmannové drobné dárečky. Příjemným zpestřením bylo i vystoupení 

malých pejsků - grifonků v mikulášských kostýmech s jejich páníčkem p. 

Václavem Gaertnerem. Všem se dopoledne líbilo, děkujeme za něj! 

 

 

 

 

ZŠS v předvánočním čase 

Poslední školní den v roce 2010 se některé speciální třídy sešly ke 

společnému posezení u vánočního stromečku a cukroví, které si připravily a 

povídaly si o Vánocích a za doprovodu flétny zpívaly koledy.   

 

Ekosoutěţ pro 4. třídy 

Osm ţáků ze čtvrtých tříd ZŠP se zúčastnilo 

ekologické soutěţe, ve které si porovnávali své 

znalosti z oblasti přírodovědy. Poznávali rostliny, 

ţivočichy, luštili rébusy a pomocí sluchu a hmatu 

určovali přírodniny a hlasy zvířat. Nejvíce bodů získala 

Zuzana Gorolová, na druhém místě se umístila Lída 

Facunová a na třetím místě Gábina Vöröšová.  

 

Ekosoutěţ pro 5. třídy 

Ţáci 5. tříd si porovnávali své znalosti z oblasti 

přírody a ochrany ţivotního prostředí v Ekologické 

soutěţi, která se uskutečnila na naší škole. Vítězem 

se stal Marian Bendík, druhé místo obsadila Adéla 

Kulhánková a třetí místo Kristýna Trlicová. 
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 Zápis do 1. tříd 

Zápis ţáků k základnímu vzdělávání na školní rok 

2011/2012 proběhl ve dnech 25. a 26. ledna 2011. Bylo 

zapsáno 10 ţáků.  

 

 

Ekosoutěţ pro 2. a 3. třídy 

Ţáci z 2. A a 3. A se sešli, aby si zasoutěţili a poměřili své 

znalosti z poznávání rostlin, ţivočichů, třídění odpadů a hlasů zvířat. Ţáci nadšeně soutěţili a sbírali za 

jednotlivé úkoly body. Nejvíce bodů získal a na prvním místě se umístil Michal Švihura, druhý byl David 

Miker a na třetím místě byla Sabina Hlaváčová.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naše výrobky v Café Atrium 

Spolupráce s kavárnou Café Atrium v Chomutově pokračuje...Tentokrát se naše 

škola prezentovala svými výrobky v jejích prostorách.  

Výstavu našich prací instalovali Mgr. Lenka Brunnerová, Mgr. Iva Horňáková a 

Petr Rak. Děkujeme všem třídám, které zapůjčily své výrobky na tuto výstavu.  

 

Narozeniny 

Ve středu jsme měli u nás ve třídě malou oslavu. Tomášek slavil 12. 

narozeniny. Jeho maminka přinesla spoustu dobrot a jeho oblíbené písničky. 

Zapíchali jsme 12 svíček do dortu, nafoukli balónky a oslava mohla začít. 

Všichni jsme se sesedli kolem stolu abychom dobře viděli jestli se oslavenci podaří sfouknout všechny 

svíčky najednou. Trochu mu musela pomoci sl.asistentka Bára, ale podařilo se. Dort všem moc chutnal, 

všichni baštili ani nedutali. Pak jsme se trochu protáhli v rytmu „šmoulích“ hitů a neţ jsme se nadáli, tak 

byl konec.  

Všichni jsme si opravdu uţili příjemné a pohodové dopoledne. 

Krušnohorská hračka ve světě lidového umění  

V rámci předmětu OV, ve kterém jsme probírali 

téma Kultura ve společnosti, navštívila třída 7. A, 

dne 26. 2. 2011 Oblastní muzeum v Mostě. Shlédli 

jsme zde velmi hezkou expozici nazvanou 

„Krušnohorská hračka ve světle lidového umění. 

Tato expozice je vystavena ve výstavním sále 

muzea. Ke zhlédnutí jsou vybrané exponáty ze 

Stróherské sbírky, které s laskavostí zapůjčilo 

město Annaberg-Buchholz v rámci sasko-české 

spolupráce. Ţáci a ţákyně si zde prohlédli hračky 

staré jiţ mnoho let. Výstava se jim velmi líbila. V 

rámci expozice se mohli i zhoupnout na houpacích 
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koních, které mají v muzeu k dispozici, a také si mohli sloţit dřevěné stavebnice. Návštěva muzea se 

dětem velmi líbila a vystavené exponáty také.  

 

Andělé 

Před vánočními svátky ţáci naší školy přispěli svými pěknými 

výrobky k vytvoření nového českého rekordu v počtu vyrobených 

andělů a získali tak certifikát na výrobu andělů. Vytvořený 

rekord je zapsán v Guinessově knize rekordů, akci pořádal 

DDM Bílina.  

 

Prima vařečka ve školní druţině 

Toto odpoledne ve ŠD bylo zaměřeno na znalosti dětí v oboru 

vaření.  Zábavnou 

formou mohly rozlišovat ovoce a zeleninu, podle chuti a čichu se zavázanýma očima poznávaly různé 

potraviny.  

Ţákům se líbila soutěţ v přenášení vajec na lţíci. Na závěr si děti připravily svačinu-chléb s pomazánkou 

a ovoce.  

Akce probíhala v naší moderní kuchyni. Po soutěţích jsme po sobě uklidili. Vţdyť i mytí nádobí můţe 

být zábava… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výstava knih ve školní druţině 

Ve ŠD byla pro děti připravena výstava knih. Děti mají nejraději 

pohádky. Prohlíţely si ilustrace v kníţkách. Nejvíce se líbily 

kresby J. Lady, H.Zmatlíkové, A.Borna…  

Pro ţáky si vychovatelka připravila i literární soutěţ. Děti měly 

za úkol poznat podle obrázku, o jakou pohádku se jedná, 

pojmenování pohádkových bytostí, seřazení všech postav, které 

tahají řepu…  Naši ţáci si mohou kníţky 

půjčovat v naší školní knihovně, která je velice slušně zásobená a také spolupracuje s naší městskou 

knihovnou. Chystáme se naši školní knihovnu navštívit. Kaţdý nový čtenář je vítán… 

 

Naše školní zahrada se má  

Naše škola dostala sponzorským darem fůru kravského hnoje. Ţáci vyšších ročníků /6. aţ 9. tříd/ ho v 

rámci pracovních činností rozvozili.  
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Druţinový slavík 

Ve školní druţině proběhla soutěţ Druţinový slavík.  

Děti měly za úkol přiřazovat obrázky k písničkám, 

doplňovat názvy písní, podle obrázků určovaly 

nástroje, musely správně označit názvem Orffův 

nástroj.  

Kaţdý ţák pak zazpíval nějakou písničku a byl 

ohodnocen body.  

Na závěr jsme si všichni zazpívali a děti se těšily se 

svými medailemi. 

 

Pracujeme na zahradě 

Ţáci 4. A se po zimě vydali 

na školní zahradu. Na květinovém záhonu vytrhali suché rostliny a vše odvezli 

na kompost. Chlapci z 9. třídy záhon zryli, aby ho čtvrťáci mohli připravit na 

sázení rostlin. 

 

 

 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velikonoční klubík 

Ţáci 4. A přijali pozvání Městské policie a zúčastnili se velikonočního vyrábění pro nemocné lidi v 

nemocnici. Ţáci vyráběli přáníčka, zápichy s velikonočními obrázky, košíčky a mnoho dalších výrobků 

pro potěšení nemocných. Práce je moc bavila a těšila.  

 

 Uklidili jsme zahradu  

Na jaře si všichni uklízí své 

příbytky, a proto jsme si i my, 

ţákyně 5. A a 5. B, rozhodly v 

rámci Pracovních činností uklidit 

své okolí. Vyrazily jsme v úterý 

19. 4. vybaveny igelitovými pytli a 

rukavicemi a uklidily jsme od 

papírů, igelitových sáčků, 

plastových lahví a dalších odpadků 
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trávu a keře kolem celé školy.  

 

 

 

Koncert Chceme ţít s vámi 

16. ročník nadačního koncertu Chceme ţít s Vámi se 

uskutečnil v úterý 19.dubna v O2 aréně v Praze. I my jsme se 

jej jako uţ tradičně zúčastnili….  

Na koncertě vystupovaly hvězdy jako např. Ilona Csaková, 

Ewa Farná, Michal 

David, Heidi Janků, 

Petr Kolář, Tomáš Klus, Janek Ledecký, Helena 

Zeťová, skupiny Gipsy.cz, Hamleti a Maxim 

Turbulenc.  Celý koncert 

moderovali opět sourozenci Gondíkovi.  

Koncert trval přes dvě hodiny a my ho skoro celý 

protančili a prozpívali…  Posilnění svačinou, 

obdarováni tričky s logem koncertu a plni 

dojmů jsme se vraceli domů…. 

 

 

 

6.A slavila Den Země 

Ač trochu opoţděně, ale přeci. Chtěli jsme s naší třídou oslavit Den Země, protoţe jsme rádi, ţe jsme také 

její součástí. A naše oslava vedla jak jinak, do přírody. Pravda, ţijeme tady na Severu, ale i my zde máme 

hodně zeleně a hezká místa. A tak jsme se vypravili na Benedikt. A věřte, ţe je to tady paráda. Počasí 

bylo takové všelijaké, ale trochu aprílového deštíku nám vůbec nevadilo.  

Od školy jsme se snaţili jít správným směrem podle buzoly. Cestou jsme pozorovali dopravu. No, 

některým řidičům bychom asi dali kyselý citrón, ale většina řidičů respektuje to, ţe jede kolem školy.  

Cestou jsme také pozorovali stromy, keře a vůbec přírodu. Co ta příroda ale dokáţe? Stromy krásně 

kvetou, tráva je pěkně zelená. Poznávali jsme stromy podle listů a jiné rostlinky. Nejvíc bylo pampelišek. 

Konečně, jsme tady. Jé. Tady je koupaliště. A na vodě se jen tak prohání labuť. A těch hřišť. Které si 

vybereme? Kluci mají jasno. Jdou hrát fotbal. A děvčata? Ta si kreslí do písku a zpívají si u toho. A hele. 

Jsou tady i stoly na tenis. Tak hurá, jdeme si zahrát. To nás to ale baví. A rychle pod stříšku domečku, 

protoţe se najednou moc rozpršelo. A je po dešti. Čas rychle plyne a my se musíme vrátit na ,,základnu“ , 

tedy do školy. Cestou zpět sbíráme listy ze stromů, protoţe si chceme vyrobit herbář. A ještě jedna hra u 

stromů ,,Škatulata“. Pak jiţ nabíráme směr škola. Cestou zpět sídlištěm si všímáme vandalismu. 

Počmárané domy se nám fakt nelíbí. My takoví nikdy nebudeme.  

A jsme tady, tedy u školy. Byl to pěkný den. Ani počasí nám nepokazilo dobrou náladu a tak tedy. Za rok 

zase na jiném místě v Mostě oslavíme Den Země.  
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Den Země v 7.A 

Do celoškolního projektu „Den země“, který proběhl 

na naší škole dne 27. 4. 201, se zapojila i naše třída 7. 

A.  

Tomuto projektu jsme věnovali všechny vyučující 

hodiny dne. V PČ jsme zbavili odpadků náš školní 

pozemek. Sbírali jsme odpadky, které jsme na 

pozemku našli a zároveň jsme je třídili. Před 

samotným sběrem, jsme si samozřejmě připomněli co je 

to recyklace a k čemu je dobrá. Rovněţ jsme při 

sběru odpadků dodrţovali hygienu. Potom jsme 

nasbírané odpadky roztřídili podle druhu do 

barevných kontejnerů, které máme ve škole. 

Vzhledem k tomu, ţe jsme byli s prací hotovy dříve, neţ jsme předpokládali, stihli jsme se třetí vyučující 

hodinu zhlédnout v kinosále DVD s názvem „Přírodní divy“. Zde jsme se velmi poutavou formou 

dozvěděli něco o Sahaře, jezeru Bajkal, Tibetu a jiných přírodních krásách naší planety.  

V hodině matematiky jsme si spočítali, kolik odpadu průměrně vyprodukuje kaţdý z nás za jeden den, 

týden, měsíc a rok. Vyšla nám doopravdy velká čísla, nad kterými by se měl kaţdý z nás zamyslet. Svoje 

ţivotní prostředí si přece musíme chránit.  

Tomuto tématu jsme se věnovali v hodině přírodopisu, kde jsme si připomněli, jak musíme své ţivotní 

prostředí chránit a také jsme si něco řekli o tom, čím a jak si ţivotní prostředí ničíme. K tomu jsme si 

vyhledali články na Wikipedie.cz na internetu.  

V českém jazyce jsme si ve slohu povídali o tom, čím musíme šetřit, abychom si zachovali přírodní 

produkty i pro naše příští generace (energie, voda, nerosty atd.). Tato hodina proběhla formou otázek a 

odpovědí, tak jak to má ve slohu být.  

Na konci celého dne jsme si shrnuli, co všechno jsme ten den udělali pro to, abychom si chránili své 

ţivotní prostředí. A zároveň jsme si slíbili, ţe se těmito zásadami, budeme řídit pokud moţno neustále a 

ne jenom jeden den v roce.  

Den Země 

Ţáci 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 

ţáci z 2. stupně ZŠP zhlédli DVD Divy světa.  

 

 

 

 

 

 

Vaříme kuskus 

Kuskus (Couscous) je marocké lidové jídlo. Kuskus je z tvrdé pšenice, která se nejdříve zpracovává na 

krupici a dále je pak formována do kuliček. Kuskus je variantou rýţe nebo těstovin, pouţívá se jako 

příloha k masu nebo k zeleninovým pokrmům, k omáčkám. Hodí se do ovocných i zeleninových salátů, 

dá se připravit na sladko jako moučník, lze ho konzumovat teplý i studený.  

Ţáci z 1.ročníku Praktické školy si tuto, pro nás ještě neobvyklou surovinu, uvařili. V rámci hodin 

Přípravy pokrmů si vyhledali zajímavé recepty a Kuskus se zeleninou i vyzkoušeli. Příprava kuskusu je 

jednoduchá, protoţe se nevaří. Jen se přelije vařící vodou, osolí a nechá v teple nabobtnat. Mezitím se 

krájely papriky, cibule a česnek a společně se podusily na olivovém oleji. Kořenilo se solí, bílým pepřem, 

citronovou šťávou a kari kořením. Potom se vsypal kuskus a vše se smíchalo. Pokrm byl nejen dobrý, ale 

i krásně barevný. Všichni byli mile překvapeni zajímavou chutí. 
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Sluníčkový den 

V pátek 27. 5 ., i kdyţ počasí nebylo příliš pěkné, naši školu 

rozzářila ţlutá sluníčková barva. Ţáci a učitelé přišli do 

školy ve ţlutém oblečení, vestibul osvítila vystavená krásná 

sluníčka, která ţáci vytvořili do soutěţe O nejkrásnější 

sluníčko a na školním hřišti ţáci kreslili sluníčka křídami. 

Podívejte, jak je ţlutá barva krásná.  

 

 

 

 

 

 

 

Pohádka ve škole 

 
V pondělí 16.5. zavítali do naší školy dva herci z Docela velkého divadla 
z Litvínova. Přijeli nám zahrát pohádku Za brankou je drak. Představení se 
uskutečnilo v kinosále školy a sešla se na něm téměř stovka žáků ZŠ 
speciální a 1. stupně ZŠ praktické. Pohádka byla veselá, plná vtipných 
situací a písniček. Děti byly v průběhu pohádky vtahovány do děje. 
 

Závěrečné zkoušky 

Praktické školy 

 

 

Ve dnech 15. a 22. 6. 2011 proběhly závěrečné 

zkoušky Praktické školy. Ţáci prokázali své 

znalosti ve zkoušce praktické a ústní.  

 

 

 

Minigolf 

ZŠS uspořádala pro 

svoje ţáky v rámci 

oslav Dne dětí 

soutěţní dopoledne na minigolfu, který je součástí 

Aqudromu v Mostě. V hezkém prostředí a na různě 
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obtíţných překáţkách si ţáci vyzkoušeli své dovednosti. Při tomto sportu spíše neţ svaly a fyzickou 

kondici potřebujeme pevné nervy a jistou ruku. Tento den nám přálo i krásné počasí, tak byl minigolf 

skvělou a oddechovou zábavou pro všechny naše děti. 

 

O nejkrásnější sluníčko 

Na naší škole proběhla výtvarná soutěţ „O nejkrásnější 

sluníčko“. Do soutěţe se zapojilo 29 tříd a školní druţina. 

Učitelé se svými ţáky vytvořili sluníčka z různých materiálů a 

různými technikami. Ze sluníček vznikla velmi pěkná výstavka 

u šaten ţáků. Ţáci, učitelé a zaměstnanci školy obdrţeli 

hlasovací lístky a ve dnech 27. 5. a 30. 5. hlasovali, které 

sluníčko se jim nejvíce líbí. A jak soutěţ dopadla? Celkem bylo 

odevzdáno 215 hlasovacích lístků. Nejvíce hlasů a 1. místo 

získala třída 2. A se sluníčkem č. 13. Na 2. místě skončila třída 

2. PrŠ, jejich sluníčko s č. 9 a třída 6. BS obsadila 3. místo za 

sluníčko č. 26. Vítězné třídy dostaly diplom a malou odměnu. 

Ostatní zúčastněné třídy obdrţely jako poděkování čestné 

uznání za účast v soutěţi.  

 

Medový den v ŠD 

 

ŠD uspořádala pro svoje ţáky soutěţní odpoledne k MDD, 

které nazvala Medový den. Soutěţe byly inspirovány 

dovednostmi včelek. Děti sbíraly papírové kytičky určité barvy 

a nosily je do úlu, označeného shodnou barvou.  

Přenášení vody na lţíci je příměrem krmení včelích miminek.  

Včelky nesou do úlu pyl-děti se musely dostat k metě s 

nafukovacím balonkem mezi koleny.  

Po soutěţích si ještě děti poseděly u připraveného občerstvení.  

 

 

 

PROJEKTY ŠKOLY 

ADVENTNÍ 

ZPÍVÁNÍ 
Tradičně, jako kaţdý rok, si ţáci naší školy zazpívali u 

vánočního stromku koledy a vánoční písně. 
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CANISTERAPIE 
I v letošním školním roce se na ZŠ speciální ,,rozjela‘‘ canisterapie. Canisterapií se rozumí léčebný 

kontakt psa a člověka. Pes uţ svou 

přítomností dokáţe 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 sloţku. Psi podněcují ke hře a 

pohybu, mají veliký vliv na psychiku a 

přispívají k duševní rovnováze. Ve škole 

máme k dispozici volnou třídu jako 

canisterapeutickou místnost.  

Náš canisterapeutický tým tvoří paní Lucie 

Gärtnerová, fenka labradorského retrívra 

Kendy, bílá boxerka Sany a irský chrt 

Jasper. Novým mazlíčkem je fenka čivavy 

- roční Sisi. Canisterapií na ZŠS se bude 

nově zabývat také paní učitelka Jana 

Nastoupilová se svou fenkou Mášou.  

Děti se s pejsky mohou mazlit, hladit je a vyčesávat. Ti odváţnější si je dají na vodítko, jdou s nimi za 

dveře a mezitím některé dítě ve třídě schová jejich oblíbenou hračku, míček nebo pamlsek a pejskové 

musí hledat. Hodně legrace si uţijeme při házení míčku, při přetahování silného provazu a dalších hrách. 

Děti se také učí dát pejskovi napít ze speciální cestovní lahve, učí se říkat jednoduché povely, ale hlavně 

jim toto setkání přináší radost, uvolnění, zklidnění, zlepšení fyzické kondice a dobrou náladu!  

Letošní první canisterapii si uţily děti z 1. AS a 7. AS. 
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ČERTICE ZDOBÍ VÁNOČNÍ STROMEK 
V letošním roce, tak jako kaţdý rok, 

navštívily naši školu čertice.  

Většina ţáků byla hodná, ale našlo se i 

několik hříšníků. Kaţdá třída si své 

neposluchy vykoupila krásnou 

písničkou nebo básničkou a přidal se i 

slib.  

Na závěr ţáci obdrţeli sladké 

překvapení.  
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DEN MÉDIÍ 
Tak jsme se opět po roce setkali na projektu „DEN MEDIÍ“. Tento projekt se stal jiţ tradicí naší školy a k 

naší velké radosti se jej účastní čím dál více tříd. Proto se letos Den medií konal v kinosále.  

Na této akci třída 6.A informovala o výletě ke Dni Země na Benedikt.  

Třída 6. B si připravila prezentaci o 

Nových 7 divech světa, coţ bylo 

velmi poučné.  

Třída 8. A nám velice vtipnou formou 

představila svoji třídu. Prezentace měla 

veliký ohlas.  

8. B si připravila pěknou fotoreportáţ z 

akce o vysazování stromků v Havrani v 

rámci projektu Les ve škole.  

 

Třída 8. C nám předvedla, jací jsou atleti 

a vzpěrači v hodinách Sport a zdraví.  

9. A nás svojí prezentací s názvem Most 

očima 9.A seznámila se starým, jiţ 

zbouraným Mostem a porovnávala, např. 

staré divadlo s novým, nemocnici atd.  

Třída 9. A měla připravenou fotoreportáţ o 

své třídě, kde jsme měli moţnost vidět, co vše se vytvořilo na 

školním pozemku.  

9. C seznámila ostatní spoluţáky s raperovým idolem Rytmusem a zároveň představila svoji třídu.  

Den medií se vydařil a nyní se můţeme těšit na příští rok, na další skvělé dopoledne strávené získáváním 

a předáváním informací od ţáků. 
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DIVADÝLKO 20. CHOMUTOV 
A bylo tady opět po roce chomutovské 

Divadýlko - nesoutěţní přehlídka 

dramatické tvorby ţáků převáţně 

speciálních škol. Přestoţe byl letošní 

ročník třináctý, pověstná třináctka nikoho 

neodradila a pilně se nacvičovalo. 

Dokonce se přihlásilo 13 škol, takţe 

přehlídka byla dvoudenní. Ţáci ZŠ 

speciální se svými učitelkami vystupovali 

ve středu 4.5. Celý program moderoval 

tradičně herec Divadla rozmanitostí 

Zdeněk Turek, atmosféra byla radostná, 

nálada skvělá a děti veselé. Naše 

vystoupení se jmenovalo JEDEM DO 

AFRIKY! Cestovali jsme s CK 

HAFANANA. Za doprovodu známých 

hitů se na scéně objevili ,,turisté‘‘, ,,černoši‘‘ a ,,zvířátka‘‘. Sklidili jsme obrovský potlesk a domů jsme si 

odváţeli drobné dárky a hlavně veliký dort s marcipánovými zvířátky! 
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Drakiáda 
 

V úterý 26.10. proběhla na naší škole Drakiáda, která 

byla zahájena v tělocvičně školy, kde se sešly třídy 

ZŠS a 1.-4. třídy ZŠP. Proběhla zde přehlídka draků a 

soutěţe: v malování,  

dokreslování a skládání puzzle draků, dračím řevu a 

nakonec si děti zařádily dračím tancem.  

Den plný draků pak pokračoval na louce před školou. 

Tam se sešli všichni ţáci školy  

se svými učiteli a díky pěknému počasí předvedli své 

vyrobené i zakoupené draky ve své kráse a v létání.  

Na závěr proběhlo vyhodnocení a předání diplomů. 

 

 



  

 

53 

 

LEHKOATLETICKÝ 

ČTYŘBOJ 
Jako kaţdým rokem se opět naše škola 

zúčastnila okresního kola Lehkoatletického 

čtyřboje, které se jiţ tradičně konalo na ZŠ 

speciální v Litvínově. Soutěţe se zúčastnili 

mladší i starší ţáci a ţákyně. Soutěţilo se ve 

čtyřech disciplínách: skok do dálky, sprint, 

vytrvalostní běh a hod kriketovým míčkem. 

Mnoho dětí si ze soutěţe přivezlo diplomy a 

medaile za jednotlivé disciplíny. Dva ţáci si 

dokonce přivezli pěkné věcné ceny. Dominik 

Slavík postoupil svými výkony do krajského 

kola, které se tentokrát koná v Mostě na 10. 

ZŠ dne 25. 5. 2011. Doufejme, ţe i tam se mu 

bude velmi dařit. Alespoň tak, jako v kole 

okresním. Všichni ţáci a ţákyně si závody 

uţili a ze získaných cen měli radost. Tentokrát nám vyšlo i počasí, takţe proběhlo v dobré náladě. Jako 

škola jsme skončili na krásném 2. místě.  

Tímto bych chtěla všem zúčastněným ţákům, ţákyním i pedagogickému doprovodu poděkovat za účast a 

ţákům hlavně za výkony, které předvedly. Čtyřboje se zúčastnili tito ţáci a ţákyně.  

Mladší ţákyně  

Kósová Lenka 5. B  

Horváthová Marie 4. A  

Facunová Adéla 4. A  

 

Mladší ţáci  

Pokuta Daniel 5. B  

Bača Karel 6. B  

Tokár Patrik 5. B  

 

Starší ţákyně  

Olahová Kristýna 7. A  

Litauská Kateřina 8. B  

Demeterová Alena(náhradnice) 8. B  

 

Starší ţáci  

Vašek David 7. A  

Pechar Petr 8. C  

Slavík Dominik 8. B  

Pedagogický doprovod: Alena Niklová, Mgr. 

Věra Štičková, Jakub Novotný  

Ještě jednou všem děkuji a věřím, ţe se sejdeme i napřesrok! 
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MÁŠ PRÁVO NA 

ŢIVOT V BEZPEČÍ 
Minulý týden naši školu navštívila paní Lucie Jungmanová z Městské policie v Mostě a se ţáky  

z 1. stupně ZŠP si povídala na téma práva a bezpečí dětí. Ţáci bedlivě poslouchali, sledovali prezentaci na 

PC a zapojovali se do rozhovoru. Přednáška byla velmi poučná a zajímavá, Městské policii tímto 

děkujeme. 
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PÉEFKA ROKU  
Jiţ tradičně ke konci kalendářního roku ţáci v 

hodinách Informatiky samostatně vytvářeli PF 2011. 

Tohoto projektu se zúčastní ţáci od 5. do 9 ročníků, 

letos se poprvé do akce připojila i 4. Ţáci niţších 

ročníků vytvářeli PF 2011 pomocí aplikací 

Malování, Wordu a CorelDraw9. Někteří ţáci 

vyuţili moţnosti kreslení pomocí tabletu.  

Celkem bylo do soutěţe vytvořeno 62 ks PF 2011. 

Hlasování o nejhezčí PF školy probíhalo v hudebně 

od 6.12 do 10.12.2010, kde byla všechna PF 

barevně v tištěné podobě umístěna na nástěnce. 

Hlasování bylo rozděleno na dvě kategorie: ţáci 4. – 

7. tříd a ţáci 8. – 9. tříd. V první kategorii bylo 

odevzdáno celkem 134 hlasů a zvítězila PF 

vytvořená ţákem Mariánem Bendíkem z 5.B. V 

druhé kategorii bylo odevzdáno 131 hlasů a se 

stejným počtem hlasů skončila PF, kterou vytvořil 

Petr Hromý z 9.C a Marián Drahňák z 9.A. 
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REJ ČARODĚJNIC 
36 čarodějnic se slétlo v pátek 29. dubna 2011 před naší školou. Počasí přálo a tak nic nebránilo 

čarodějnickému reji. Některé čarodějnice byly jako opravdové – ve vkusných kostýmech si uţívaly při 

koštětových sportovních disciplínách. A úplně všechny baby čarodějné se vznášely při téměř opravdovém 

přeletu bez turbulencí na travnatém hřišti. Ostatní nesoutěţící si čarodějnic uţívali při vybarvování 

čarodějnické omalovánky a při grafickém navrhování pilotních průkazů. Obojí bude vyhodnoceno skoro 

nejvyšší čarodějnicí Fon Dráčkovou. Děkuji všem za milou účast.  
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REVITALIZACE 

ŠKOLNÍ ZAHRADY 
Jak jistě jiţ všichni víte, máme zoranou naši školní 

zahradu. Dne 17. března nám přivezli jako 

sponzorský dar fůru kravského hnoje a v pátek 

1.4.2011 přijel traktor, který provedl hlubokou orbu. 

Záhonky jsou jiţ připravené  

na rozdělení mezi učitele Pč. Od zítřka si vás budu 

postupně zvát a záhonky přidělovat. Jako první 

přijdou učitelé Pč - ZŠS, pak učitelé Pč ZŠP 1-5. 

třídy a  

nakonec učitelé Pč ZŠP 6.aţ 9. tříd.  

 Další novinkou je, ţe jsme si vypůjčili 

drtičku na křoviny. Za 3 hodiny práce s našimi 

ţáky zmizelo velké mnoţství křoví, proto jsme 

se rozhodli ji zakoupit.  

Díky naší p. ředitelce, která uvolnila 

peníze, jiţ máme drtičku ve škole. 

Nyní nás čeká úklid cesty na školní 

hřiště.   

P.uč. Rak zakoupil napínací 

zařízení, tzv. hupcuk.  

V současné době postupně 

vytahujeme křoviny na stráni,  

v části zahrady směrem ke 

kontejnerům. 
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VÁNOČNÍ VÝSTAVA 
Ve středu 15. Prosince se jako kaţdoročně konala na naší škole jiţ tradiční vánoční výstavka. Návštěvníci 

si zde opět mohli prohlédnout výrobky našich dětí a různé vánoční dekorace, které si děti vyrobily pro své 

rodiče na Vánoce. Menší děti si zde opět mohly vyrobit vánoční přáníčka a různé vánoční drobnosti. Do 

této činnosti se zapojily dívky z 8. a 9. ročníků. Jako kaţdoročně i letos nám pomoci přišli ţeny z Dívčího 

klubu ROZMARÝN v čele s paní Získalovou. I přes nepřízeň počasí, které nám toho dne vůbec nepřálo, 

se na výstavku přišlo podívat mnoho mateřských i základních škol. Jejich zájem nás opravdu těší a 

doufáme, ţe nám svoji přízeň i nadále zachovají.  

Závěrem bych chtěla poděkovat všem příchozím návštěvníkům a hlavně všem, kteří se do organizace a 

výzdoby zapojili. Všem jim za to patří velký dík. Jiţ se velmi těšíme na velikonoční výstavku.  
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MIKULÁŠSKÁ 

DISKOTÉKA V CVČ 
Ve čtvrtek 2.12.2010 pro nás CVČ v Mostě připravilo Mikulášskou besídku plnou her, 

soutěţí a písniček. Jako vţdy nechyběl an i Mikuláš s čertem. Besídky se zúčastnila celá 

ZŠS .  

VÁNOČNÍ PEČENÍ 
Děti z 1. AS se s nadšením zapojily do vánočního 

pečení. Rozhodli jsme se pro tradiční perníčky. V 

kuchyňce jsme připravené těsto rozváleli a 

vykrajovali např. stromečky, zvonečky, srdíčka, 

prasátka, chaloupky, ryby a medvídky. Děti pak 

pečlivě hlídaly, aby se perníčky nespálily. Ve třídě 

jsme zdobili perníčky polevou…  

PaedDr. Gregorová Iva  

 

Kvapem se přiblíţily Vánoce a s nimi vánoční 

pečení. K Vánocům neodmyslitelně patří i pečení 

vánoček. A protoţe II. PrŠ. i letos zvládla přípravu 

těsta a pečení vánočního cukroví, pustila se do 

vánoček, jednohubek. Příprava těsta proběhla dobře 

a výsledek vánočního snaţení si můţete prohlédnout 

na následujících fotografiích. Dobrou chuť a veselé Vánoce.  

Mgr. Magdalena Kršková  

 

Banánové jednohubky  

Ţáci 4. A si v hodinách pracovních činností udělali nepečené banánové jednohubky. Mezi dva piškoty si 

nakrájeli banán, spojili párátkem, ozdobili bílou a hnědou polevou a posypali kokosem. Za krátkou dobu 

poleva ztuhla, piškoty změkly a ţáci si mohli svůj výtvor ochutnat. Moc jim jednohubky chutnaly. Zkuste 

si je vyrobit i vy!  

Napsala a foto: Mgr. Jana Hofferová  

 

V rámci Pč se dívky 9.A a 9.C naučily přípravu nepečeného cukroví. 
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VELIKONOČNÍ VÝSTAVA 
V pondělí 18. 4. 2011 se na naší škole opět konala jiţ tradiční velikonoční výstavka. Návštěvníci si zde 

opět mohli prohlédnout výrobky ţáků naší školy, které připravili a vyrobili společně se svými paními 

učitelkami. Tentokrát to byly samozřejmě výrobky s jarní a velikonoční tématikou. Jako kaţdý rok, i letos 

si zde mohli ţáci z různých MŠ i ZŠ vyrobit pod vedením dívek z 8. A 9. tříd naší ZŠ praktické 

jednoduché velikonoční dekorace. Tentokrát to byl košíček s vajíčky a květináč s travičkou a velikonoční 

kraslicí. O tuto činnost byl velký zájem a mnoho dětí vyuţilo si tyto dekorace vyrobit.  

Na výstavě bylo opět k vidění i zdobení perníčků a malování kraslic voskem. I kdyţ v letošním roce byla 

menší návštěvnost, neţ v letech minulých, přesto si myslím, ţe výstava se i letos líbila. Svědčí o tom i 

zápisy v Návštěvní knize“. Některé zápisy z této knihy budou citovány v závěru. Tímto bych chtěla velmi 

poděkovat všem návštěvníkům výstavy za přízeň, kterou nám opět projevili svou návštěvou. Ale hlavně 

patří velké díky paní učitelkám a jejich ţákům, kteří se podíleli nejenom na zdárném průběhu výstavky, 

ale hlavně na výzdobě haly školy, ve které se výstava kaţdoročně koná. Za to jim všem patří velký dík. A 

nyní jiţ slibované ohlasy na výstavku, vybrané z „Knihy návštěv.“  

Příspěvky:  • 

Velmi pěkná výstava, jste šikovní. Výstava se nám líbila. Byla plná 

nových a zajímavých nápadů. Děti z 1. A, B 14. ZŠ  

• Výstava byla pěkná, dětem se líbila malovaná vajíčka, zajíčci a 

ovečky. Zajímavé nápady. MŠ Hutnická  

• Moc krásná výstavka, úţasné nápady. Děkujeme. 4. ZŠ 

přípravná třída  

• Kéţ by všechny děti dělaly takové pěkné věci a neseděly stále 

u PC. Fišerová  

• Spousta zajímavých námětů, bylo úţasné, jak děti umějí o 

výrobku povídat, jak ho vytvářejí. Velice příjemná atmosféra 

velikonoc. Děkujeme. Povová Ivana  

Uč. MŠ Hutnická, Most  • Vaše 

výstava byla velice krásná a inspirativní. Moc se nám líbila i dětem. Děti si mohly sami vyrobit 

velikonoční dárky. Děkujeme za spoustu 

nových nápadů. Děti a p. uč. Z MŠ 

Komořanská  

• Moc hezká velikonoční výstava, která v 

mnohém inspiruje k výtvarné práci s 

dětmi. Děkujeme. MŠ Sochorova, Most  

Jsme rádi, ţe se výstava opět líbila a uţ se 

na všechny těšíme na předvánoční.  

Děkujeme.   
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VÝMĚNA HRAČEK 
Dne 20.12. se sešlo několik tříd s cílem 

vyměnit si mezi sebou hračky.  

Kaţdý zúčastněný ţák vybral ve svém 

pokojíčku hračku, se kterou si jiţ delší dobu 

nehrál a myslel si, ţe by mohla potěšit jiného 

ţáka. Tu v daném termínu donesl do školy. Z 

nashromáţděných hraček si následně mohl 

vybrat hračku jinou, pro něj atraktivní.  

Nepotřebná hračka pro jednoho, se pak stala 

zajímavou pro druhého a v předvánočním 

čase jistě kaţdého potěšila. 
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ZRUČNÉ DÍLNY 
Soutěţ zručnosti v rámci školního projektu „Zručné dílny“ proběhla 10.2.2011 při pracovních činnostech 

ve třídách 6.A a 6.B dívky. Děvčata měla za úkol přišít knoflík se čtyřmi dírkami dvěma způsoby, vyšít 

řádek kříţkovým stehem a uháčkovat chňapku. Všechna děvčata se snaţila.  

Ze třídy 6.A v soutěţi zvítězila Zuzana Suková a ze třídy 6.B zvítězila Sabina Olašinová.  

 

Mgr. Hana Slapničková  

 

Od 8. února do 11. února 2010 probíhaly v dílnách soutěţe zručnosti ţáků šestých, sedmých, osmých a 

devátých tříd – hoši.   

Soutěţe se zúčastnilo celkem 40 ţáků naší školy. Nejšikovnější ţáci 

byli odměněni diplomem, sladkostí a věcnou odměnou.  

Hodnocena byla přesnost výrobku a konečné opracování.  

 

Vítězové 6. tříd : 1. místo: HÁBL Petr 6.A  

2. místo: KROKA Georgie 6.A  

3. místo: GEBERT Ladislav 6.A  

 

Vítězové 7. tříd : 1. místo: ŠAMKO Jan 7.B  

2. místo: KROKA Martin 7.B  

3. místo: POLÁK David 7.A  

 

Vítězové 8. tříd : 1. místo : PECHAR Petr 8.C  

2. místo: KÓKÓNY Josef 8.A  

3. místo: HÝNA Daniel 8.A  

 

Vítězové 9. tříd :  

Na 1. místě s perfektními výrobky se 

umístili ţáci : HEJDUK Petr 9.A a 

JELŠA Lukáš z 9.C  

2. místo : HROMÝ Petr  

3. místo : MUCHA Marek  

 

Šašková Lenka  

 

 

Dne 11. 2. 2011 proběhla v rámci PČ 

„soutěţ zručnosti u dívek 8. tříd ZŠP. 

Pro děvčata byl připraven úkol ušití, 

naplnění a závěrečné dozdobení 

„voňavého polštářku“.  

Nejdříve si dívky podle šablony (střihu) 

sami nastřihly základní velikost 

polštářku i s přidáním na švy. Potom z 

rubu sešily v ruce obě části polštářku k 

sobě zadním stehem. Nechaly si pouze 

kus nezašitý na naplnění. Otočily 

polštářek na líc a naplnily ho vatou a 

sypaným sušeným heřmánkem. Zbylou 

volnou nesešitou část pak také sešily 
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zadním stehem.  

V závěru děvčata okolo celého polštářku přišila v ruce ozdobnou kantu z krajky. V rohu polštářku si 

některé dívky uháčkovaly poutko na zavěšení. Výsledek své práce i práce ostatních společně ohodnotily. 

Sami můţete z fotografií posoudit, jak se jim práce povedla (nejlepší tři polštářky). Tři nejlepší práce byly 

odměněny diplomem a sladkou odměnou.  

Všem děvčatům za účast v soutěţi děkuji a věřím, ţe se jim práce i výsledky líbily.  

Pořadí:  

1. Místo – KATEŘINA LITAUSKÁ - 8. B  

2. Místo – KRISTÝNA GRUNDZOVÁ - 8. C  

3. Místo – KAROLÍNA HERIANOVÁ - 8. B  

Vyuţití voňavých polštářků:  

 

Jako dekorace  

Jako ochrana proti molům  

Jako zklidnění před spaním 
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BAREVNÁ ŠKOLA 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

MASOPUSTNÍ REJ 
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Na pátek 25. 2. 2011 připravila paní učitelka 

Mgr. Jana Machová masopustní rej, který byl 

určen pro ţáky 1. stupně Základní školy 

praktické a ţáky Základní školy speciální.  

Ţáci ve svých maskách měli sraz v 10:00 hod v 

tělocvičně. Někteří ţáci si své masky vyráběli 

se svými učitelkami v rámci výtvarné výchovy. 

Aby masky neměly lehký vstup, musely projít 

několika připravenými úkoly. Mezi tyto úkoly 

patřil, např. hod do obruče balónkem, jízda na 

koloběţce. Mladší ţáci měli za úkol vybarvit 

klauna a starší měli ukázat klaunovi cestu 

bludištěm. Tato cesta vedla od klauna k jeho 

stanu.  

Na závěr se masky prošly po celé škole a mohly 

se tak předvést. Všechny masky byly pěkné a 

někdy bylo těţké rozeznat učitele od ţáků. 

 

DÁMA 
2. prosince proběhl turnaj v Dámě. Turnaje se 

zúčastnilo celkem 24 vybraných ţáků ze 6. aţ 

9. tříd. 

1. místo získal:  

za 6. ročníky: Bača Karel  

za 7. ročníky: Pospíšil Jaroslav  

za 8. ročníky: Jankuj Luboš  

za 9. ročníky: Drahňák Marian  

 

V celoškolním finále obsadil 1. místo Marian 

Drahňák.  

Vítězové byli odměněni sladkostí a diplomem.  

VYUŢITÍ 

PC - SOUTĚŢ 
Soutěţ Vyuţití PC se uskutečnila 2. června 2011 v učebnách PC 1 a 2. Této soutěţe se zúčastnili ţáci 6. - 

9. tříd Základní školy praktické.  

Soutě

ţ byla 

rozděl

ena na 

dvě 

kateg

orie. 

První 

kateg

orie - 

ţáci 6. 
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a 7. tříd měli za úkol vyhledat na Internetu zadané informace, které nalezli na internetových stránkách 

naší školy, tyto informace zkopírovat do textového editoru Word a zde text upravit dle zadání.  

V této kategorii soutěţili:  

6.A – Jiří Miškanič a Dominik Gorol  

6.B – Ondřej Horvát a Anna Bílá  

7.A – David Vašek a Kevin Baţo  

7.B – Andrea Balogová a Julius Čobák  

Vítězové této kategorie:  

1. místo: 7.B – Andrea Balogová a Julius Čobák  

2. místo: 7.A – David Vašek a Kevin Baţo  

3. místo: 6.A – Jiří Miškanič a Dominik Gorol  

 

Ve druhé kategorii – ţáci 8. a 9. tříd, zde měli ţáci za úkol upravit fotografii v grafickém editoru, vloţit 

do aplikace Word a poté upravený soubor odeslat jako přílohu na příslušný email.  

V této kategorii soutěţili:  

8.A – Lukáš Košulič a Roman Chromý  

8.B – Kateřina Litauská a Dominik Slavík  

8.C – Ivan Mirga a Vašek Spilka  

9.A – Petr Hejduk a Josef Janků  

9.B – Marián Wurdák a Lucie Martínková  

9.C – Petr Hromý a Andrea Heráková  

Vítězové této kategorie:  

1. místo: 9.C – Petr Hromý a Andrea Heráková  

2. místo: 9.B – Marián Wurdák a Lucie Martínková  

3. místo: 9.A – Petr Hejduk a Josef Janků  

 

 

 

ŠKOLÁČKŮV 

SPECIÁL 
 Vydáváme pět čísel časopisu během školního roku 

 Pravidelně píšeme o dění na škole, o školních akcích i o úspěších žáků v soutěžích 

 Články doplňujeme fotodokumentací 

 Snažíme se zařadit i zajímavosti z internetu (rekordy, recepty, pro šikulky) 

 Vydáváme speciály omalovánek, které jsou tematicky zaměřené (Vánoce, Velikonoce) 

 Zpracováváme ankety mezi žáky školy  

 Vymýšlíme soutěže o ceny 

 Informujeme o zajímavých akcích v Mostě 

 Učíme se vzájemné spolupráci  

 Zdokonalujeme se v práci s počítačem, skenerem a tiskárnou  

 Zajišťujeme prodej časopisu 

 

Ve školním roce 2010/2011 pracují v redakci čtyři redaktoři: Jaroslav 

Pospíšil, Daniel Gebert, Josef Janků a Josef Kököny. Pepa Janků 
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skončil v pololetí, ale i on odvedl za tři roky v redakci časopisu kus dobré práce. 

Vydali jsme i letos pět čísel časopisu a dva speciály omalovánek. Chlapci pracují jiţ samostatně, dokáţou 

vytvořit finální stránky časopisu. Zvládají vyhledávání na internetu, kopírování a zpracování textů.  

 

SPORTOVNÍ 

TURNAJE 
 

Dne 16. 6. 2011 proběhl opět jako kaţdoročně na naší škole turnaj dívek ve vybíjené ze speciálních škol. 

Kromě naší školy se ho letos opět zúčastnila Speciální škola Litvínov a ZŠ Zlatnická. Speciální škola 

Litvínov – Janov se z účasti omluvila. 

   Turnaj proběhl v přátelském duchu a se sportovním nasazením. Pro všechna druţstva byly připraveny 

nejenom Diplomy, ale i sladké ceny. Naše škola se stejně jako loni umístila na pěkném druhém místě. Na 

třetím místě se umístila škola z Litvínova a na krásném prvním místě škola Zlatnická – Chanov. 

 

TŘÍDĚNÍ ODPADU, 

SBĚR VÍČEK 
V letošním školním roce jsme opět sbírali plastová víčka od pet lahví. Víčka ţáci počítali, třídili a šikovné 

pani učitelky z nich vyráběli zajímavé učební pomůcky. Víček 

bylo celkem 48 583 a ţáci si tak vydělali na pomůcky do svých 

tříd celkem 420 Kč. Je to méně neţ v předchozích letech, ale 

věříme, ţe v příštím školním roce se zlepšíme. Budeme soutěţit, 

která třída jich nasbírá nejvíc. 

V letošním školním roce 2010/2011 se naše škola zapojila do 

soutěţe ve sběru papíru. 

Ţákům se od začátku tohoto školního roku do konce května 

podařilo nasbírat 1.820 kg papíru, za který škola obdrţela částku 

3.094,- Kč. 

Za získané peníze budou ţákům zakoupeny školní pomůcky na příští školní rok 2011/2012 

 

(Dle statistiky kaţdá tuna recyklovaného papíru můţe ušetřit asi 14 stromů. Naši ţáci nanosili 1,8 tuny 

papíru, takţe ušetřili asi 28 stromů) 

 

ŠKOLNÍ AKADEMIE 
Kaţdoročně probíhá školní akademie pod vedením p. uč. Kubíkové a Proškové. Zúčastňují se jí ţáci ZŠ 

speciální a ZŠ praktické. I letos byla školní akademie příjemnou tečkou za školním rokem 2010/2011.  
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I. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI a dalších kontrol 

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. 

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

 

 J. Hospodaření školy 

               viz příloha      

           

K. Údaje o zapojení školy do rozvojových programů 

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

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

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 
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- podpořen 1 žák, vzděláván podle ŠVP „Slunce svítí všem“,  č. j. 07/2007  

 
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) 
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- zvýšit motivaci žáků k učení a získávání nových zkušeností a dovedností práce s počítačem a interaktivní 

tabulí ve vzdělávací oblasti Věcné učení 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.  

 

 

V celém školním roce se škola opět 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 1x týdně zdarma ovoce nebo 

zeleninu.  Projekt financuje - Státní zemědělský intervenční fond. 

 

N. Spolupráce školy s organizacemi 

Pedagogická činnost  

Škola spolupracuje v oblasti pedagogicko psychologické se speciálně pedagogickými centry a 

s pedagogicko psychologickou poradnou. Tato poradenská zařízení poskytují odborná 
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vyšetření žáků, doporučení a návrhy metod práce s jednotlivými žáky.  

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

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

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

v Teplicích: www.spcteplice.cz  

Pedagogicko psychologická poradna v Mostě: www.pppuk.cz  

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

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

 

Odborná činnost  

Škola zabezpečuje studentům středních i vysokých škol dlouhodobé, krátkodobé i  

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

ve škole.  

Spolupráce s Výzkumným ústavem pedagogickým: www.vuppraha.cz  

Je realizována v oblasti tvorby školních vzdělávacích programů.  

Pedagogické centrum v Mostě: www.pcul.cz  

Slouží k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků. Některé učitelky zde předávají  

své zkušenosti jako lektorky.  

 

Zájmová činnost  

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

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

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

 

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

prevence sociálně patologických jevů a výchovy ke zdravému způsobu života:  

- „K“-centrum v Mostě  

- Městská policie Most  

- PPP Most  

- Policie ČR v Mostě  

- OHES v Mostě  

 

Profesní orientace žáků  

V oblasti profesní orientace žáků spolupracuje výchovná poradkyně se středními  

školami, které nabízejí našim absolventům různé obory k získání kvalifikace pro pracovní  

uplatnění našich žáků.  

V rámci této orientace spolupracuje škola:  

- ÚP Most  

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

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

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

- SOŠ, Meziboří - www.issm.cz  

- SŠ stavební, Louny - www.souslouny.cz  

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

 

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

Mostě, s Dětským domovem v Mostě, s chráněnými dílnami „Energie o. p. s.“ Meziboří, s ÚSP Janov. 

 
V letošním roce nás sponzorovaly firmy:  

Dopravní podnik města Mostu a Litvínova – autobusy zdarma 

http://www.dpmost.cz/
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Fyton s.r.o., Odolice – úprava zahrady 

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

             Coal Services a.s. – vybavení terapeutické místnosti 
 

 

 

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

Učitelé nadále ověřovali ve všech ročnících nový ŠVP, který byl zpracován pod vedením VÚP v Praze. 

Učitelé ZŠS začali učit v 1. a 7. ročníku podle nového ŠVP pro ZŠS, pro rehabilitační program i pro 

přípravný stupeň. 

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

Měcholup a Teplic. 

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

žáků do učebních oborů a sledování jejich úspěšnosti, při jejich dalším vzdělávání.  

Žákům s kombinovaným postižením doporučujeme pokračovat ve školní docházce v Praktické škole 

dvouleté. Po ukončení středního vzdělávání doporučujeme absolventům denní a týdenní  stacionáře 

nebo chráněné dílny, ve kterých se mohou i  nadále rozvíjet.  

             

                                                                                                                                                                          

             

 

Datum zpracování zprávy: dne 30.8.2011 

Datum projednání  pedagogickou radou: dne 1.9.2011 

Datum schválení školskou radou: dne 7.9.2011 

      Mgr. Hana Slapničková 

      

http://www.prooffice.cz/

