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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 
           
          Eva Pospíšilová –zvolena zákonnými zástupci žáků 
          Mgr. Dáša Kubíková –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 2011/2012 bylo ve škole 29 tříd, 2 oddělení ŠD. 

1) ZŠ speciální: 

 11 tříd                  -  (68 žáků; 11,5 učitelů; 12 asistentů pedagoga) 

2) ZŠ praktická:   

14 tříd                 -   (156 žáků; 21,5 učitelů; 1 asistent pedagoga) 

3) Praktická škola:  

2 třídy                          -     (23 žáků; 3 učitelé; 1 asistent pedagoga) 

4) Školní družina: 

 2 oddělení                   -     (21 žáků; 2 vychovatelky) 

5) Školní jídelna:              -           31 stravovaných žáků + 49 zaměstnanců 

                                        -           (1,5 kuchařky) 

           6) Přípravný stupeň  ZŠS           -          (13 žáků; 2 učitelé; 2 asistenti pedagoga) 

                     2 třídy 

 

           Celkem ve 29 třídách na konci škol. roku bylo 260 žáků, které učilo 33 učitelů     

           + 2 zástupkyně, 1 ředitelka a 16 asistentů pedagoga. 

Školní družina měla 2 oddělení, ve kterých bylo zapsáno 21 žáků - 2 vychovatelky. 
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VYBAVENÍ ŠKOLY 

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

            centrum a jedna jako posilovna. 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 a snoezelen. 

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 2011/2012 přijato 31 žáků, 

z toho 9 do prvních ročníků ZŠP, do prvního ročníků ZŠS 5, do přípravného stupně ZŠS 12 

žáků, do ZŠ 5 a 11 žáků do 1. ročníku PrŠ. Na začátku školního roku bylo v ZŠS – 78 žáků, 

v ZŠP 156 žáků a v PrŠ 22 žáků, celkem 256 žáků.  Během roku  přišlo 26 žáků a odhlásilo se 

22 žáků. Stav na konci školního roku – 260 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. 
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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 

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

třeba přistupovat ke každému žákovi individuálně. 

V ZŠ   je učivo zpracováno ve Školním vzdělávacím programu podle RVP ZV.  

 

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 21 žáků; v 

prvním oddělení pí.vych. Kašparová a v druhém pí.vych. Řáhová; 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 31žáků a 49 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. 
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B. Přehled oborů vzdělávání 

 

    
I. Základní škola speciální            -   11 tříd + 2 třídy přípravný stupeň 

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, oba dobíhající. 

Od 1.9.2010 Školní vzdělávací program „Slunce svítí všem“ ŠVP č.j. 1/2010 v 1. a 7. ročníku. 

II. Základní škola praktická   -          14 tříd 

1. třída - 1 

2. třída - 1  

3. třída - 1 

4. třída 1   

5. třída - 2   

6. třída 2 

  7. třída - 2 

    8. třída 2 

    9. třída 2 

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 -   11 žáků 

                   2. ročník -   12 žáků  

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

1.9.2005. 
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C. Údaje o zaměstnancích školy 

 

Pedagogičtí pracovníci- 53 (bez 3 asistentů – VPP) 

               Věkové složení    

VĚK POČET Z TOHO ŽEN 

Do 25 let           2               2 

Do 30 let           5               4 

Do 35 let           5               5 

Do 40 let            7                         7 

Do 45 let         10             10 

Do 50 let          17             16 

Do 55 let           5               5 

Do 60 let           2               2 

60 a více           1               1 

                

               Věkový průměr pedagogických zaměstnanců je 41,4 let. 

                     
 

                Platové zařazení 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 
 Dosažená kvalifikace 

 

VZDĚLÁNÍ POČET 

Střední pedagogické              11 

Střední nepedagogické                8 

DiS. - ergoterapeut                2 

Bakalářské pedagogické                5 

Magisterské pedagogické 

PaedDr. 

             27 

               1 

 

PLATOVÁ TŘÍDA POČET 

         1            0 

         2            0 

         3            0 

         4            0 

         5            0 

         6          16 

         7            0 

         8            1 

         9            1 

       10            0 

       11            8 

       12          25 

       13            3 
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Nepedagogičtí pracovníci – 13 (personalistka, ekonomka, hospodářka, školník, 
údržbář, 6 uklizeček, 2 kuchařky) 

 
                  Věkové složení    
 

 

       

           

 

 

 

 

 

    

 

 

 

                   Věkový průměr nepedagogických zaměstnanců je 54,2 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 24. a 25. ledna 2012. Dostavilo se 12 žáků.  

Přijímací řízení do Praktické školy proběhlo dne 24.4.2012 a k dennímu studiu bylo přijato 7 žáků do 1. 

ročníku bez přijímacích pohovorů, v druhém kole byli přijati ještě 3 žáci.   

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

VĚK POČET Z TOHO ŽEN 

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          4               4 

Do 60 let          3               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 
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D.1 Integrovaní žáci ve školním roce 2011- 2012: 

  Integrovaných žáků celkem                   56 (mentální postižení + jiné postižení) 

  Sluchově postižených           7 

  Zrakově postižených                      2      

  Tělesné postižení                    16     

  Autismus           23 

  Řečové postižení            5 

  Kombinované postižení                             3  (mentální, zrakové, tělesné) 

K těmto integrovaným žáků máme 16 asistentů pedagoga a 4 asistenty na 1. poletí, 3 asistenty na 2. 

pololetí 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 str. 59 

E.1 Vycházející žáci:  

            Celkem:            39 

Z toho - chlapci: 23 

- dívky:  16 

Z toho -        ZŠP z 9. roč.:  20 

              z 8. roč.:    5 

                -      ZŠS                        9 

            -        PrŠ                       5 
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10. rok školní docházky byl povolen 4 žákům. 

 

Umístění žáků:   

SŠT  Velebudice                                  8 žáků 

OA, SOŠG a SOU Chomutov              4 žáků 

SŠGS Most, J. Palacha                        7 žáků 

Praktická škola Most                       6 žáků 

Litvínov-Hamr SOU                        0 žák 

SŠ stavební Louny                              0 žák 

Registrace na ÚP Most            14 žáků 

Závěrečné zkoušky v Praktické škole úspěšně složilo 5 žáků. Čtrnácti 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. Bednárové, a MS 6.-9.ZŠP + PrŠ pod vedením pí.uč. 

Kubíkové. MS se scházela pravidelně a operativně, projednávaly se úkoly vyplývající z celoročních 

plánů především pedagogicko organizačního charakteru; MS projednávala důležité školské 

dokumenty a nové metodické pokyny MŠMT; vnitřní záležitosti školy; metodické postupy; na základě 

praktických zkušeností s realizací ŠVP učitelé aktualizovali učební plány v jednotlivých předmětech a 

přizpůsobili tematické plány i z hlediska uplatnění mezipředmětových vztahů v jednotlivých 

ročnících; průběžně se uskutečňovaly vzájemné hospitace; předávaly se poznatky ze školení formou 

ukázek materiálů a diskuze mezi kolegy; projednávalo se využívání a výběr vhodných pomůcek a také 

výběr a nákup nových pomůcek; učitelé přicházeli s náměty pro tvorbu a ukázkami vlastních 

pomůcek, které si vyrábějí; hojně se také využívala burza metodických materiálů ze školního webu; 
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projednávalo se používání učebnic a pracovních sešitů; připravovaly se projekty, soutěže a akce 

školy.  

Všechna metodická sdružení spolupracovala s výchovnou poradkyní, s koordinátorkou 

environmentální výchovy, s metodiky prevence i s koordinátorem ICT.   

Metodické sdružení autismus se sešlo pouze jednou na úvodní schůzce, při které si učitelé sjednotili 

metodické postupy při výuce žáků s autismem a zpracování rozvrhů. Při individuálních konzultacích 

během celého školního roku se řešily aktuální problémy jednotlivých žáků. 

Metodické sdružení Bakalář pracovalo průběžně během celého školního roku. Zástup. řed. p. uč. 

Brunnerová zaškolovala kolegyně Jelínkovou a Žižkovou v obsluze programu Bakalář v prostředí 

administrátora. Byly prováděny kontroly dat podle plánu MS a podle závazných termínů – podzimní 

sběr dat, kontroly před tiskem výpisu z vysvědčení, jarní sběr dat, kontroly dat před tiskem 

vysvědčení. 

Všichni učitelé byli znovu proškoleni v obsluze programu Bakalář – zadávání dat v kartě žáka. Podle 

obsahu školení byl vypracován manuál k zadávání dat do karty žáka a byl dán k dispozici všem 

učitelům. 

V příštím školním roce budou proškoleny v obsluze tisku přihlášek, zápisových lístků a seznamů 

vycházejících žáků. 

Předmětová komise pracovních činností se scházela pravidelně a řešila aktuální práce na školním 

pozemku. Naplánované akce v rámci pracovních činností byly splněny – Drakiáda, Vánoční a 

velikonoční výstava, Masopustní rej, Rej čarodějnic a soutěže zručnosti. I v letošním školním roce se 

škola aktivně zapojila do sběru papíru a víček. Velkou proměnou prošla nářaďovna – vyklizená, 

vymalovaná, nářadí opraveno a barevně označeno, skříňky i zdi barevně vymalované. 

Na jaře proběhla velká akce – úklid školního pozemku, kdy se sebralo neuvěřitelné množství 

odpadků. Všechny třídy naší školy mají svůj záhonek, kde se učí pěstitelským pracím. Žáci 9. tříd 

vysadili jehličnaté stromky do relaxační části zahrady. Pan učitel Rak se svými žáky vyrobil a rozmístil 

ptačí budky a budku pro veverky. 
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F. 1 Výchovné poradenství:  
Hodnocení činnosti výchovného poradenství za školní rok 2011/2012 

 
1. V letošním školním roce žáci naší školy v rámci polytechnické výchovy navštěvovali SŠ technickou 

ve Velebudicích. Ve čtrnáctidenních intervalech chlapci  8. a 9. tříd vykonávali praxi v dílnách, kde 

pracovali s kovem a dřevem. Tato souvislá praxe umožnila žákům naší školy lépe poznat prostředí 

učiliště a zbavit se obav z neznámého prostředí. Většina chlapců naší školy po ukončení povinné 

školní docházky pokračuje v dalším vzdělávání právě v tomto učilišti. 

 

2. Kolegyně ze SVP (DYÁDA) během září a října navštívily vybrané třídy naší školy, ve kterých s žáky 

besedovaly na předem zvolené téma (šikana, návykové látky, záškoláctví atd.). S mnohými 

třídními kolektivy pracují již řadu let. Žáci se na besedy vždy těší, a i kolegyně z DYÁDY s našimi 

žáky rády pracují. 

 

3. V dubnu a květnu 2012 besedovala preventistka pí. Júngmanová s žáky ZŠP, ZŠS a PrŠ. Témata 

přednášek si žáci mohli vybrat sami. Nejvíce je zajímala trestní odpovědnost mladistvých, právní 

vědomí, kyberšikana a vandalismus. Žákům nižšího stupně hravou formu přiblížila pí. Júngmanová  

pravidla silničního provozu a základy bezpečnosti. Spolupráce s MP v Mostě má již na naší škole 

letitou tradici a žáci prostřednictvím těchto besed načerpají potřebné informace, které uplatní 

v běžném životě. 

 

4. Žáci naší školy i v tomto školním roce navštívili OU v Jirkově a Údlicích (Obchodní akademie, 

Střední škola gastronomie a Střední odborné učiliště-Chomutov). Pravidelně jsou zváni i rodiče, 

kteří se touto cestou seznámí s prostředím odborného učiliště, které v budoucnu může jejich dítě 

navštěvovat. I touto cestou se naši žáci připraví na nové prostředí, které již nebude tak neznámé 

a zbaví se případných obav z cizího prostředí. Nabídka učebních oborů je právě v tomto učilišti 

natolik široká, že chlapci i děvčata si mohou zvolit učební obor, který je opravdu zajímá.  

 

5. V rámci výchovy k volbě povolání navštívili vycházející žáci burzu odborných učilišť SOKRATES. 

Žáci 8. A 9. tříd s třídními učiteli též navštívili IPS při ÚP v Mostě, kde jim bylo umožněno projít 

testem struktury zájmů (orientační metoda pro volbu povolání). Rovněž jim byly poskytnuty 

informace o učebních oborech vhodných pro žáky ZŠP. S vycházejícími žáky bylo systematicky 

pracováno po celý školní rok. V kinosále školy byli seznámeni se všemi učebními obory a 

upozorněni na výhody a nevýhody zvolených učebních oborů. Dále byli podrobně seznámeni 

s postupem při podávání přihlášek a poté zápisových lístků příslušnému odbornému učilišti. 

Rodiče vycházejících žáků byli v lednu pozváni do školy, kde jim byly poskytnuty všechny důležité 

informace o učebních oborech vhodných pro naše žáky. Žáci  2.ročníku  PrŠ besedovali v IPS při 

ÚP o jejich dalším uplatnění na trhu práce. 

6.  Každý týden v době konzultačních hodin měli rodiče možnost navštívit výchovnou poradkyni a 

řešit problémy spojené s profesní orientací žáků, ale i další výchovné a vzdělávací potíže jejich 

dětí, které se vyskytly v průběhu školního roku. 
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7. I v tomto školním roce byla s žáky a jejich rodiči řešena neomluvená absence. Pravidelně každý 

měsíc probíhaly výchovné komise a pohovory s rodiči. S rodiči byla projednávána i příliš vysoká 

omluvená absence. Rovněž byly řešeny případy šikany ve třídách, a to ve spolupráci s pracovníky 

OSPOD  v Mostě.  

 

F. 2 Prevence sociálně patologických jevů:  
 

Závěrečná zpráva  plnění  MPP na škole v roce 2011/2012 

Škola: Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Jana Palacha 
1534, Most, příspěvková organizace 

 Počet tříd Počet žáků/studentů 

ZŠ praktická – 1. stupeň 6 73 

ZŠ praktická – 2. stupeň 8 84 

ZŠ speciální 11+2 68 + 13 

Praktická škola 2 23 

Celkem 29 261 

 

Školní metodik primární prevence RCH: Alena Niklová 
Mgr. Věra Štičková 

Školský preventivní tým: ANO 

Žádala škola o finanční prostředky formou grantů? ANO 

Kolik žádala? 15 708,- 
 

Kolik dostala? 15 000 

 
Naše škola pracuje v MPP aktivně. Pro předcházení nebo snížení případů RCH dětí a mládeže 
využíváme všech možností a nabídek institucí, které se problematikou RCH zabývají. Spolupracujeme 
s PPP Most, městskou policií, střediskem výchovné péče DYÁDA, realizačním týmem projektu E-
Bezpečí, Občanským sdružením Volání naděje i dalšími organizacemi, které služby nebo programy v 
této oblasti nabízejí a poskytují. Protože se hrozba rizikového chování žáků neustále obměňuje a 
rozšiřuje, snažíme se formou osvěty nabyté informace o nových rizicích předávat také rodičům žáků. 
Při individuálních rozhovorech na ně apelujeme, aby jakoukoliv i sebemenší změnu v chování svých 
dětí oznámili třídním učitelům nebo přímo školním metodikům prevence. Snažíme se je přesvědčit, 
že tak činí ku prospěchu svých dětí. Výčtem konkrétních situací, které se mohou objevit v přímém 
okolí žáka nebo jeho bydliště a které signalizují, že se žák nachází v ohrožení rizikového chování, jim 
pomáháme se v problematice prevence orientovat. Běžnou 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 snažíme 
vypozorovat, zda a s jakými problémy se rodiče při výchově svých dětí potýkají. Možnou hrozbu 
vzniku rizikového chování pak zohledňujeme při tvorbě minimálního preventivního programu školy. 
Na základě získané dotace byl vypracován projekt „Složité životní situace“, který byl realizován 
během celého školního roku. Tento projekt byl určen pro žáky 5. – 9. ročníků ZŠ praktické a pro 
praktickou školu. 
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Dále byl pro žáky 2. – 4. ročníků ZŠ praktické a pro žáky 6. – 10. ročníků ZŠ speciální připraven a 
realizován projekt „Abeceda zdraví“. 
 
Akce určené pro žáky: 

Měsíc září:  Abeceda zdraví – úvod – Zdravě jíst, sportovat a dobře 

spát – seznámení s projektem. 

 Složité životní situace – seznámení s projektem – 

zhlédnutí příběhů „Krádež“ a „Těhotenství“ a následné 

vyplnění dotazníků a hodnocení. 

- akce proběhly a setkaly se  zájmem 

Měsíc říjen:  Abeceda zdraví – Ovoce, zelenina, dětské stránky, 

pexeso. 

 Složité životní situace – příběhy „Zvířátko“ a 

„Nemocnice“ + vyplnění dotazníků a hodnocení. 

- akce se zájmem proběhly 

Měsíc listopad:  Abeceda zdraví – Mléko a mléčné výrobky, sport. 

 Složité životní situace – příběhy „Sklenička“ a 

„Žárlivost“ + vyplnění dotazníků a hodnocení. Beseda 

s lektory občanského sdružení Volání naděje, focení 

vlastního foto-seriálu se žáky naší školy, příběh 

nazvaný „Půjčka“. 

- akce se zájmem úspěšně proběhly 

Měsíc prosinec:  Abeceda zdraví – Proč jsme někdy nemocní, chrup – 

zuby. 

 Složité životní situace – příběhy „Policista“ a 

„Románek“ + vyplnění dotazníků a hodnocení. 

- obě akce se zájmem úspěšně proběhly 

Měsíc leden:  Abeceda zdraví – Dopravní prostředky a bezpečí 

provozu po zemních komunikacích (seznámení 

s publikací), automobil. 

 Složité životní situace -  příběhy „Lhářka“ a „Hráč“ + 

vyplnění dotazníků a hodnocení. 

 Zahájení projektu „kouření a já“ pro 6. – 9. ročníky ZŠ 

praktické. 

- všechny akce se zájmem úspěšně proběhly 

Měsíc únor:  Abeceda zdraví – Motocykl, jízdní kolo, pexeso. 

 Složité životní situace – příběhy „Kouření“ a 
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„Závislost“ + vyplnění dotazníků a hodnocení. 

 Dokončení projektu „Kouření a já“ 

- všechny akce se zájmem úspěšně proběhly 

Měsíc březen:  Abeceda zdraví – Vlak, loď, letadlo. 

 Složité životní situace – příběh „Sebevražda“ + 

vyplnění dotazníků a hodnocení.  

- obě akce se zájmem úspěšně proběhly 

Měsíc duben:  Abeceda zdraví – Dopravní značky – číselná 

omalovánka. 

 Složité životní situace – příběhy „Agrese“ a „Dieta“ + 

vyplnění dotazníků a hodnocení.  

- obě akce se zájmem úspěšně proběhly 

Měsíc květen:  Abeceda zdraví – Záchranné složky – seznámení 

s publikací. 

 Složité životní situace – příběhy „Útočníci“ a „Závist“ + 

vyplnění dotazníků a hodnocení. 

- obě akce se zájmem úspěšně proběhly 

Měsíc červen:  Závěrečné vyhodnocení projektu Abeceda zdraví na 

základě zpráv učitelů. 

 Závěrečné vyhodnocení projektu Složité životní situace 

na základě vyplněných předložených dotazníků od 

žáků i učitelů. 

 Zhlédnutí přípravné verze foto-seriálu „Půjčka“ 

nafoceného našimi žáky v měsíci listopadu. 

 
Nové poznatky, cíle, vyhodnocení proběhnutých akcí z programu primární prevence si mohou žáci, 
učitelé i rodiče přečíst ve školním časopise " Školáčkův speciál".  
Průběžně je aktualizována plocha nástěnky PP umístěné na přehledném místě vestibulu školy. Její 
prostor je přístupný také názorům žáků a učitelů školy na problematiku RCH. 
Všechny aktuální informace PP, zhodnocení akcí a příspěvky metodiků prevence, výsledky dotazníků 
a plnění a úspěšnost projektů se pravidelně vkládají na webové stránky školy  
( www.specmo.cz) 
 
Příspěvky do školního časopisu. 

Měsíc říjen: Projekty minimální prevence „Složité životní situace“ a 
"Abeceda zdraví“ 

Měsíc únor: Realizace projektu „Kouření a já“ 

Měsíc červen: Lehkoatletický čtyřboj 

 

http://www.specmo.cz/
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Nástěnka primární prevence: 

Měsíc září: Ukázka příruček k projektu „Abeceda zdraví“  

Měsíc říjen: Seznámení s projektem „Složité životní situace“ 
Letáky – Kyberšikana, Šikana, Bezpečně on-line 

Měsíc listopad: Vyhodnocení dotazníků „Krádež“ a „Těhotenství“ 

Měsíc prosinec: Průběžné hodnocení projektu „Abeceda zdraví“ 
Omalovánky od žáků k projektu. 

Měsíc leden: Vyhodnocení dotazníků „Žárlivost“, „Policista“, 
„Nemocnice“  

Měsíc únor: Omalovánky k projektu „Abeceda zdraví“ - automobily 

Měsíc březen: Výsledky dotazníků „Lhářka“ a „Hráč“ 

Měsíc Duben: Výsledky dotazníků „Kouření“, „Závislost“ a „Sebevražda“ 

Měsíc květen: Omalovánky dopravních značek. 

Měsíc červen: Výsledky dotazníků „Agrese“ a „Dieta“. 

 
 
Učitelé naší školy se snaží aktivně vyplnit volný čas žáků pořádáním a vedením zájmových kroužků – 
školní časopis, keramická dílna, kroužek dovedných rukou, hra na zobcovou flétnu, anglický jazyk, 
školní časopis, kynologický kroužek, hudební kroužek, míčové hry, školní klubovna, hrátky a taneční 
kroužek. Všestranný rozvoj dětí vedení školy a učitelé podporují kulturními akcemi, které představují 
návštěvy divadelních představení, kulturních památek v Mostě a jeho okolí. Žáci speciální školy 
navštěvují pravidelně Aquadrom v Mostě a účastní se mnoha mimoškolních akcí. Pohybové a 
sportovní aktivity žáků školy jsou podporovány nejen pořádáním patřičných kroužků na naší škole, 

ale i účastí na sportovních akcích, kde žáci své celoškolní snažení mohou zúročit. V měsíci květnu se 
mladší i starší žáci naší školy účastnili okresního kola v lehkoatletickém čtyřboji Základních škol 
praktických v okrese Most, které proběhlo na školním hřišti Speciální školy v Litvínově. Mladší žáci i 
žákyně svými výkony dokázali, že sport a pohyb má na naší škole a v životě našich žáků "zelenou". 
Starší žáci Daniel Gebert (8. ročník) z pozice 2. nejlepšího závodníka okresu a Adéla Kulhánková 
(6. ročník) jako nejlepší závodnice okresu se účastnili oblastního kola v lehkoatletickém čtyřboji v Ústí 
nad Labem, kde v některých disciplínách dosáhli výborných výsledků. 
Dne 21. 6. 2012 proběhl na naší škole turnaj ve vybíjené dívek mezi naší školou, Základní školou 
praktickou Zlatnická Most a Základní školou praktickou Litvínov. Dívky naší školy turnaj vyhrály. 
Se svými učiteli žáci školy nacvičují příspěvky, kterými prezentují svoje celoroční snažení ve škole 
představením se na školní akademii pořádané každoročně v závěru školního roku. Mohutný potlesk 
diváků z řad spolužáků a rodičů je odměnou, která motivuje vytýkat si další mety. Svědčí o tom 
úspěchy divadelních představení našich žáků speciální školy. Ti se těmito představeními pravidelně 
účastní na nesoutěžní přehlídce dramatické tvorby Divadýlko pořádané  Základní školou praktickou 
v Chomutově. A v elektronické volbě "líbivosti" dosahují vždy vysokého počtu hlasů od diváků. 
 
 Ve vestibulu školy na každoročně pořádaných vánočních a velikonočních výstavkách přístupných 
široké veřejnosti žáci vystavují výrobky – výsledky své celoroční práce ve výtvarných, pracovních a 
zájmových činnostech.  
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Smysluplné využití volného času se snaží žákům zajistit paní vychovatelky ve školní družině. Pořádají 
různé zábavné, vědomostní, literární a výtvarné soutěže. Dostatkem pobytu dětí v terénu a 
provozováním zábavných pohybových aktivit vedou děti ke zdravému životnímu stylu. 
Součástí letošního projektu "Složité životní situace" byly projekce foto-seriálů z CD nosičů a 
metodikem prevence vyhotovené dotazníky vztahující se k jednotlivým tématům. Anonymní 
odpovědi žáků v dotaznících pak byly metodikem vyhodnoceny a výsledky na nástěnce PP 
zveřejněny. Tyto výsledky mnohdy poskytly cenné informace o smýšlení žáků naší školy. Budou 
využity pro další směřování PP na naší škole. 
  Pro projekt "Abeceda zdraví" byly metodikem vypracovány pracovní listy. 
  Do preventivního programu patří i péče o zdravý životní styl. Stravování ve školní jídelně poskytuje 
žákům přehled o tom, co je hodnotná strava, jak lze zajistit pravidelný přísun přirozených vitamínů. 
Dozorující učitelé vedou žáky nenásilnou formou k správné kultuře stolování. Optimální 
psychohygienické podmínky vytvářejí učitelé také poskytnutím možnosti napít se kdykoliv i 
v průběhu vyučování, aby byl zajištěn potřebný pitný režim. 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  rizikového chování ve školním roce 2011/2012 
Pohovory s rodiči: 
Z celkového počtu 32 pohovorů bylo: 
28 - podezřelá nebo pozdě omluvená absence žáků 
  2 - nedostatečná nebo žádná výbava žáka pomůckami  
  2 - nepřijatelné chování žáka ve škole 
 
Výchovné komise: 
Z celkového počtu 110 VK bylo: 
 
91 - řešeny neomluvené hodiny žáků 
  8 - absence omluvená tak, že vzniklo podezření ze skrytého záškoláctví 
  6 - řešeno nepřijatelné chování žáků (také náznaky šikany) 
  2 - řešena neomluvená absence a současně nepřijatelné chování 
  2 - řešena neomluvená absence, nepřijatelné chování, kouření v prostorách školy 
  1 - řešena krádež peněz učiteli 
 
Pohovor s metodikem prevence o rizikovém chování: 
   Z celkového počtu 7 případů bylo: 
 
   1 - řešena krádež peněz učiteli 
   4 - řešeny případy kouření v prostorách školy 
   1 - řešeno opakovaně nepřijatelné chování ve škole 
   1 - řešeno požití léku při cestě do školy 
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F. 3 Environmentální výchova:  

Hodnocení ekologické výchovy ve školním roce 2011/2012 
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.  
 
Do programu jsme zapojeni již čtvrtým rokem. Patříme mezi nejaktivnější školy z celé ČR. V září jsme získané 
body proměnili za dárky pro třídy (3. A, 4. A, 5. A, 9. B, p. uč. Vondráčková), které se aktivně podílely na plnění 
úkolů v loňském roce. 
V letošním roce v projektu pracovaly a úkoly plnily třídy 2. A, 5. A, 8. A a 9. B. 
V rámci projektu byla vyhlášena soutěž „Věnuj mobil“. Vybrali jsme celkem 32 mobilních telefonů, nejvíce 
telefonů přinesla 5. A, celkem 14 kusů. Třídy dostaly diplom a malý dárek. Akce „Chyť si svůj červený 
kontejner“ se odpoledne zúčastnily třídy 8. A, 8. B, 9. A, 9. B.   
Naplnili jsme zelenou kartonovou krabici na baterie a jutový pytel s elektrozařízení 2x. 
Na účtu máme 3097 bodů, ale nejsou zde ještě započítány body za sběr elektrozařízení. 
 
Ve školním roce 2012/2013 projekt Recyklohraní pokračuje. 
 
                        
 

 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
       Najdi si svůj červený kontejner – 5. A                    Vyhlášení výsledků soutěže Věnuj mobil 

Snížená známka z 
chování 

 

 
Neomluvené hodiny 

 
Návykové látky 

 
Kouření 

Počet 2 
 
 

Počet 3 
 
 

Počet 
hodin 

celkem 

Počet žáků 
s NA 

Počet 
žáků 

Počet 
případů 

Počet 
žáků 

Počet 
případů 

 
26 

 

 
17 

 

 
  2271 

 
     90 

 
1 

 
1 

 
4 

 
4 
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- program pořádaný Sdružením Tereza v Praze, který se snaží hravou formou přiblížit žákům lesní ekosystém.  
 
Do programu se zapojilo 10 tříd: z 1. stupně  ZŠP  - 1. A, 2. A, 4. A, 5. A, z 2. stupně ZŠP  – 6. A, 6. B,   7. B, 9. A, 9. 
B a 2. AS z ZŠS. 
V programu velmi dobře pracovaly třídy 2. AS, 2. A a 5. A. Ostatní přihlášené třídy své aktivity nezveřejnily na 
webových stránkách a ani neodevzdaly podklady. 
Závěrečnou zprávu o práci v programu jsme do Sdružení Tereza neodeslali. 
V rámci programu byl vyhlášen projekt Náš strom, do kterého se zapojilo 22 tříd a školní družina. Třídy 
zpracovaly téma stromů na plakáty, které zdobí vestibul školy. 
 
Ve školním roce 2012/2013 program pokračuje. 
              
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Žáci z 5. A zkoumají květy stromů.                                Žáci z 2. A krmí ptáčky za oknem. 
 

 
 

- 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 pracovaly třídy 2. A, 5.  A, ostatní třídy neodevzdaly podklady na webové stránky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         
                   Žáci 2. A s ovocem                                        Žáci 5. A vyrobili ovocný kompot 
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- je ekologicko – charitativně zaměřený projekt, organizovaný firmou OTTO Office (CZ) s.r.o. 
Sbíráním prázdných tiskových kazet, určených k renovaci, zajistíme peníze pro Sociální ústav pro mentálně 
postižené v Háji u Duchcova. 
 
V letošním školním roce jsme naplnili dvě krabice s prázdnými tonery. 
 
II. V rámci ekologické výchovy se uskutečnily přednášky a výukové programy: 
 
Tonda Obal na cestách 
… je pojízdná výstava o zpracování a recyklaci odpadů nabízená společností EKO-KOM.  
Výstavy se zúčastnili žáci 1. - 9. tříd ZŠP a žáci 5. AS a 7. BS. Žáci si vyzkoušeli třídění odpadu do malých 
kontejnerů a zhlédli film. Beseda se jim velmi líbila. 

 
                                                                                Žáci při třídění odpadu 
 

Zdravá pětka 

… speciální výukový program pro žáky ZŠS a žáky 1. stupně ZŠP, ve kterém byla pro ně připravena 
dvouhodina plná zábavy a her. Hodiny vedly zkušené animátorky, které se snažily nenásilnou formou 
a za pomoci her změnit pohled dětí na ovoce a zeleninu. Projekt se žákům a p. učitelkám velmi líbil.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                               
 

                     
Žáci 3. A, 4. A, 5. A, 5. B 

 
 
Divadelní představení „Relativita teorie, aneb Albert A. a jeho cesty časem" 
Představitelé divadelního představení vtipnou, pochopitelnou a populární formou vysvětlili metodiku 
zdravého životního stylu 
 
Představení navštívili žáci 2. stupně ZŠP a vybrané třídy 
ZŠS, kterým se představení velmi líbilo. 
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                                                                                    Ukázka z představení 
 

Hrátky se zvířátky 
Již potřetí se vybraní žáci 1. stupně ZŠP v rámci projektu „Hrátky se zvířátky“ vydali na Minifarmu na Dlouhou 
Louku. Přivítali je známí zvířecí kamarádi – krávy, kozy, ovečky, oslíci, koníci, králíci, slepičky a spoustu dalších. 
A protože je jaro, měli jsme možnost setkat se i s mláďaty – telátkem, jehňátky a kůzlátky. Získali jsme spoustu 
nových poznatků o jejich životě a chovu. 
 

  

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. Dalšími uskutečněnými projekty a aktivitami byly: 
 
Den stromů – soutěž  „Náš strom“ 

Dne 20. 10. oslavily všechny stromy svátek.                                                                                         
   V měsíci říjnu byl vyhlášen ve škole projekt Náš strom, jehož cílem bylo vyhledat na vycházce strom, 
vyfotografovat ho, změřit obvod kmenu, nasbírat listy a plody a na velký papír zpracovat koláž. Do 
projektu se zapojilo 22 tříd a školní družina. Všechny třídy odvedly velmi pěknou práci, jejich koláže 
vyzdobily vestibul školy naproti šatnám. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Podzimní výstava 
V listopadu vestibul školy vyzdobily práce, které žáci se svými učiteli vytvářeli na podzimní výstavku. Používali 
různé přírodniny a přírodní motivy. 
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Žáci vyrobili krásné práce na výstavu v hodinách Pč. 

 
Soutěž „Paní Zima“ 

Je název výtvarné soutěže, do které se zapojilo 24 tříd, školní družina a Kroužek dovedných rukou. 
Žáci se svými učiteli vytvořili velké plakáty s tématem zimy, které vyzdobily chodbu u kanceláří. 
Vedení školy a správní zaměstnanci, každý svými pěti hlasy, vybrali nejhezčí práce. A kdo zvítězil? 
První místo získala třída 8. A /č. 11/, na druhém místě se umístila třída 4. AS /č. 20/ a na třetím místě 
skončila třída 1. A /č. 1/. Vítězné třídy dostaly diplom a malé odměny, ostatním soutěžícím bylo 
předáno čestné uznání jako poděkování za účast v soutěži. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

   

 

 
 
Zelený den 

Tento den přišli učitelé a žáci do školy v zeleném oblečení. Všechny zelené třídy se nechaly 
vyfotografovat do soutěže „O nejzelenější třídu“. Nejzelenější třídou se stala 7. BS, 7. A a 4. A. Třídy 
obdržely diplom a sladkou odměnu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Třída 7. BS                                                         Třída 4. A                                                Třída 7. A 
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Soutěž O nejkrásnější žábu 

V rámci projektu Žáby, žabičky proběhla na naší škole výtvarná soutěž „O nejkrásnější žábu“. Žáci 
s učiteli dostali hlasovací lístky a vybírali z 25 prací žábu, která se jim nejvíce líbila. A kdo dostal nejvíce 
hlasů? Celkem bylo odevzdáno 151 platných hlasů, 1 hlas byl neplatný. Na prvním místě s 17 hlasy se 
umístila 7. BS /číslo 8/, na druhém místě s 15 hlasy 5. A /číslo 2/ a na třetím místě skončila   5. B s 13 
hlasy /číslo 13/. Vítězné třídy dostaly pěkné odměny, třídy, které nevyhrály, získaly čestné uznání za 
účast v projektu. 
 

 
                                                        Vítězné žáby třídy 7. BS 

 
 
 
 
 
Den  Země – Odpadová olympiáda 

Svátek naší planety jsme oslavili Odpadovou olympiádou, která se uskutečnila na školním hřišti. Žáci 
1. – 5. tříd ZŠP, přípravného stupně a 1. – 5. tříd ZŠS třídili přinesený odpad do připravených krabic a 
sportovali v šesti disciplínách – slalomový běh, běh s krabicí, rychlé koloběžky, hod na cíl, ledové kry a 
válení. Všechny pomůcky na sportovní disciplíny byly připraveny z odpadových materiálů a odpadu. 
Žáci s nadšením plnili jednotlivé disciplíny a za svou snahu dostali diplom a malou odměnu. 
 
                   
 
   
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                      

 
 
Ekologická soutěž – spolupráce se školami 

Již po čtvrté naše škola pořádala ekologickou soutěž pro Základní školy speciální a praktické. Bohužel 
na tuto soutěž nepřijeli pozvaní žáci z Janova a Chanova. Pozvání neodmítli žáci ze Speciální základní 
školy v Litvínově a přijeli si poměřit své znalosti s našimi žáky. Soutěž byla velmi vyrovnaná. Naše 
škola zvítězila pouze o jeden bod. Všem žákům – Zuzce, Kristýně a Lence děkujeme za účast v soutěži 
a blahopřejeme k vítězství.  
 

 
                   

 
 
 
 

 
 
 
 
Ekologická soutěž pro žáky 1. a  2. stupně ZŠP 

Již druhým rokem na naší škole probíhala ekologická soutěž pro žáky 3. – 5. tříd. Žáci si mezi sebou 
poměřili znalosti v oblasti říše živočišné, rostlinné, třídění odpadů a ochrany životního prostředí. 



  

 

27 

Nejvíce bodů získal a na prvním místě se umístil Robert Tran z 5. A, na druhém místě žákyně Sabina 
Fraňová z  5. A a na třetím místě skončil žák 4. A Jiří Beck. Vítězové dostali diplom a pěkné ceny. 
V měsíci březnu si žáci 6. – 9. tříd poměřili své znalosti v ekologické soutěži. Plnili úkoly z oblasti 
třídění odpadů, z říše rostlin a živočichů. Nejvíce bodů získala Míša Madajová z 9. B, na 2. místě se 
umístila Vanesa Holubová ze 7. B a na 3. místě skončila Zuzka Suková ze 7. A. 
 

Žákyně 
dostaly 

diplomy a 
pěkné ceny. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Žáci 3. – 5. tříd                                                        Žákyně 6. – 9. tříd 
                                                          

Akce – Chyť si svůj červený kontejner 
Zábavné dopoledne a odpoledne připravila pro žáky společnost Asekol. Žáci si vyslechli přednášku o třídění a 
recyklaci odpadu a o smyslu červených kontejnerů. Akce se zúčastnily třídy 7. B, 8. A, 8. B, 9. A, 9. B. 
 

   
  

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. V letošním roce 
jsme nové pomůcky nezakoupili. Některé pomůcky si učitelé půjčili a se žáky s nimi pracovali. 
 
V. Prezentace ekologické výchovy 
Všechny aktivity, které v rámci ekologické výchovy proběhly, byly průběžně vkládány na webové stránky naší 
školy, informace o aktivitách jsme si mohli přečíst ve školním časopisu a soutěžní výtvarné práce si mohli 
prohlédnout nejenom naši žáci, ale i rodiče a přátelé školy na chodbách školy. 

 
VI. Závěr  

Ve školním roce 2011/2012 jsme pracovali ve čtyřech ekologických programech, uskutečnily se čtyři výukové 
programy pořádané jinými organizacemi. Učitelé se svými žáky se zapojili do deseti školních projektů a aktivit. 
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Plán ekologické výchovy ve školním roce 2011/2012 byl splněn, všechny naplánované aktivity a projekty se 
uskutečnily.  
 

F. 4 Informační a komunikační technologie:  

Zpráva ICT koordinátora -  školní rok 2011/2012 
 
Stav IT zařízení k 31.5.2012 

Škole disponuje celkem 90 ks PC stanic, z toho je: 
64 ks stolních PC 
24 ks Notebooků 
2 ks PC administrátor (server a proxy server) 

PERIFERIE: 
17 ks tiskáren, z toho 5 ks pořízených v rámci projektu EU OPVK (4 tiskárny barevné) 
1 ks samostatný skener 
3 ks Tablet G-Pen 
1 ks Digitální mikroskop 
Dataprojektory: 
6 ks (z toho 2 ks v rámci projektu EU OPVK – Interaktivní) 
Interaktivní prvky: 
1 ks Interaktivní tabule INTERWRITE 
1 ks Interaktivní tabule SMART 
2 ks Interaktivní 3D projektory 
1 ks přenosné Interaktivní zařízení ONFNITY 

Realizované změny v školním roce 2011/2012 
1. Zakoupeno v rámci projektu EU OPVK 1 ks notebook, 1 ks Interaktivní tabule SMART,   6 ks PC 

sestav HP s LCD monitory.   
2. Nainstalován nový operační systém na hlavní server školy. Zvýšena kapacita úložného místa 

na serveru o pevný disk 1TB. Nová struktura uložení dat na server. Vyšší zabezpečení dat 
v systému Bakalář přes SQL server. 

3. Webové rozhraní systému Bakaláři. 
4. V učebnách PC 1 + 2 nahrazena aplikace MS Office 2007 novou verzí MS Office 2010. 
5. Zprovoznění samostatného proxy serveruz sloužícího k  centrálního připojení školy 

k Internetu. 
6. Zkušebně nainstalován monitorovací SW ke kontrole a ovládání PC žáků z učitelského PC. 

Licenční politika a SW: 
Škola nadále využívá zvýhodněné licence PiL od společnosti Microsoft. Průběžně se nakupují nové 
výukové programy dle potřeb a požadavků. Výukové aplikace se též využívají online. 

Metodická školení: 
V letošním školním roce 2011/2012 proběhla tato MŠ: 

 Ovládání monitorovacího SW Vision v učebnách PC 1 + 2. 

Návrhy pro zkvalitnění služeb IT: 
 Využívání sdíleného kalendáře Google na www.specmo.cz, jako hlavní informační systém 

o veřejných akcích školy. 
 Průběžně nahrazovat zastaralé PC za nové, výkonnější a energeticky méně náročné. 
 Vytvoření víceúčelové odborné učebny s Interaktivní tabulí Smart. 
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 Vytvořit přípojný bod k Internetu v kinosále a doplnit o pevně umístěný projektor 
s velkoplošným plátnem. 

 Nahradit dotykové ovladače u interaktivní tabule v hudebně za nové. 
 U vybraných počítačů zvýšit kapacitu operační paměti a tím zrychlit chod PC. 
 U počítačů, kde to HDW parametry umožní, nahradit operační systém Windows XP za 

Windows 7. 
 Zakoupit licenci na monitorovací SW pro učebny PC 1 + 2. 
 Nahradit nevyhovující 2 ks PC stanic ve sborovně za nové.  
 Zvýšit kapacitu propustnosti připojení školy k Internetu nahrazením WIFI připojení za 

připojení optickou sítí. 

Konstatování 

PC učebny jsou efektivně využívány. Velice málo jsou využívány IT pomůcky např.: digitální 

mikroskop, Tablety, Interaktivní zařízení Onfinity, přenosný projektor do tříd. 

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

nutné závady psát do sešitu ve sborovně. 

Kroužky:  

V letošním školním roce pracovalo ve škole 11 zájmových kroužky.  

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

časopisu, ve kterých prezentovali školní akce, projekty a úspěchy jednotlivců i třídních kolektivů. Do 

výtisků přidávali zajímavé doplňovačky, skládanky i omalovánky pro mladší spolužáky, aby nebyl 

časopis jen „čtecí“. Atraktivitu článků doplnili fotografiemi, které už umí redaktoři upravovat a 

vkládat do dokumentu. Redaktoři sami vybírali témata, která je zajímají – o zvířecích rekordmanech, 

o tetování, o psech, kteří jsou vhodnými kamarády pro děti, o filmech a hercích, o sportech i 

výjimečných sportovcích. 

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

pracovat s keramickou hlínou – modelování, vykrajování, vymačkávání, protlačování, tvarování a po 

vypálení ještě glazování. Poté vytvářeli nejrůznější výrobky, které prezentovali na školních 

výstavkách. 

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

zobcovou flétnu a správnému dýchání. Žáci získali vztah ke hře na hudební nástroj a naučili se hrát 

jednoduché písně a skladbičky. 
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V „Kynologickém“ kroužku pod vedením pí.uč. Nastoupilové a psů Máši s Jožkou si žáci zopakovali 

teorii péče o psa, povinnosti majitele psa a v praktické části základy cvičení poslušnosti a 

ovladatelnosti psa – nácvik základních povelů.  

V „Hudebním“ kroužku pod vedením asistentky Hofferové se žáci naučili správně dýchat rytmizovat, 

zpívat lidové písně, zpívat s klavírem, seznámili se s hudebními skladateli. Nejraději však měli ze 

zpívání karaoke. 

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

výtvarné a pracovní činnosti, výroba ozdob ze slaného těsta, dárky pro rodiče, výroba keramiky 

apod. Svými činnostmi se žáci zapojili i do některých projektů školy a své výrobky prezentovali na 

školních výstavkách. 

Cílem kroužku Anglický jazyk pod vedením p.uč. Bednárové bylo poskytnout žákům základní 

jazykové vybavení v angličtině. Výuka byla vedena podle učebnice pro zš praktické. Žáci nejprve o 

angličtinu projevovali velký zájem, ale postupně počet žáků klesal. Kroužek byl proto ukončen 

předčasně v dubnu. 

Kroužek Hrátky pod vedením p.uč. Jelínkové L. a Tučkové začal pracovat až od druhého pololetí 

školního roku. Činnost tohoto kroužku byla koncipována jako úlevová služba pro rodiče našich žáků 

s těžkým postižením a zaměřovala se na odreagování a zároveň procvičení dovedností, bylo 

využíváno prvků z různých terapií – muzikoterapie, ergoterapie a arteterapie. 

Taneční kroužek pod vedením p.uč. Charvátové začal pracovat v dubnu jako příprava na závěrečné 

vystoupení na školní akademii. Činnost byla zaměřena na orientální tance, volný tanec a vlastní 

kreativita. Z počátku se podařilo nacvičit několik skladeb z pohádek, které však nemohou být 

předvedeny vzhledem k nepravidelné účasti přihlášených žáků. 

Zájmový kroužek Školní klubovna pod vedením p.uč. Kubíkové byl určen žákům, kteří měli v úterý 

odpolední vyučování. Žáci se věnovali činnosti převážně relaxační – poslech hudby, hraní her stolních 

i společenských, avšak nejatraktivnější se stala učebna PC, kde si žáci mohli vyzkoušet, co se naučili 

v hodinách informatiky. 
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Kroužek Míčové hry pod vedením asistentky Rejchartové byl určen pro chlapce 2. stupně ZŠ 

praktické. Hoši si zdokonalovali základy fotbalu, florbalu a vybíjené. Kroužek byl také předčasně 

ukončen pro špatnou docházku žáků a to v dubnu. Činnost kroužku by však chtěla být v příštím 

školním roce obnovena, cílem je uskutečnit zápas ve vybíjené s jinou ZŠ. 

 

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

byla zvolena v září 2011 na další volební období. Sešla se 3x během školního roku, neřešila žádné 

problémy ani stížnosti ze strany rodičů. 

 

Rodiče: společná schůze rodičů se konala 20.9. v kinosále školy, schůze rodičů vycházejících žáků se 

konala 24.1. 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 23 žáků a studentů a to z Vyšší 

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

Labem a SOŠ podnikatelské. 

 

Na školní pomůcky, učebnice a ostatní spotřební materiál bylo vydáno 245 179,- Kč. 

 

G. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

DVPP: Během školního roku se  ped. pracovníci zúčastnili různých školení, seminářů či kurzů  (22 208,-

Kč) – 4 pracovníci prošli 9 školeními z oblasti legislativy, 15 z ICT, 4 školení o projektech, 1 z DUM, 2 

kurz bazální stimulace, 3 autismus, 1p.učitelka 2x z NJ, 2 školení čtenářská gramotnost, 2 ekologie. 

Pí.uč. Průšová dokončila e-learningový modulační kurz z kariérového poradenství. 

V oblasti ped. věd dokončila magisterské studium p.Mayerová a Čáková, bakalářské studium p. 

Tučková, Řáhová a Hubínková. 
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POČET ZAMĚŘENÍ DVPP 

    

    

1 zástupkyně + 1 ředitelka 4x školení z oblasti právní a školské legislativy 

výchovný poradce 1x kurz 

metodik prevence   

environmentální 
koordinátor  2x školení (ekologie), seminář 

ICT koordinátor 1x školení projekty 

9 učitelů 
školení spec. ped. - bazální stimulace, autismus, 
čtení), semináře – pedagogiga, předmětová školení 

  

3 správní zaměstnanec 5x školení (stravování, hospodaření) 

  

3 učitelky bakalářské studium – spec. ped. 

2 učitelky magisterské studium – spec. ped. 

15 učitelé 1x 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. 

PROJEKTY ŠKOLY – 2011/2012 

 
1. DRAKIÁDA 

Jako každý rok, tak i letos, proběhla na naší škole drakiáda.  

Mladší žáci soutěžili v tělocvičně ve vybarvování draků, skládání draků a dračím řevu.  

Poté se všichni žáci přesunuli na louku, kde proběhlo pouštění draků. Nakonec byl vyhodnocen nejlépe 

létající drak, největší a nejhezčí vyrobený drak.  

Projekt zajistily p. uč. Kubíková a Lenka Šašková 
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2. PÉEFKA ROKU 

Soutěžního projektu se zúčastnilo 90 žáků z naší školy a bylo odevzdáno celkem 354 hlasovacích lístků.  

Vítěznou grafickou práci zpracovala Lenka Městecká z 9.B a George Kroka ze 7.A. 

Čestné uznání bylo uděleno Honzovi Legezovi a Anně Štefanové ze 7.B za mimořádně 

povedené grafické zpracování.  

Projekt zajistili p. uč. Petr Rak a p. uč. Jana Nekolová 

 

 

 

 

 

3. VÁNOČNÍ VÝSTAVA 

 

Dne 20. 12. 2011 v naší škole konala již tradičně vánoční výstavka. 

Návštěvníci výstavky si opět mohli prohlédnout výrobky žáků naší školy, 

seznámit se s různými náměty na práci se svými žáky a zakoupit si drobné 

upomínkové a hlavně vánoční předměty, vyrobené našimi žáky, za pomoci 

paní učitelek. 

Projekt zajistila p. uč. Alena Niklová 

 

 

 

4. ČERTICE ZDOBÍ VÁNOČNÍ STROMEK 

Dne 5.12.2011 dvě hrůzostrašné čertice nezaspaly a přišly do kinosálu naší školy. Měly připravený 

obrovský pytel na zlobivé děti, které si chtěly odnést do pekla. Té jedné 

čertici se zamžily brýle ze samých hodných dětí a druhá zas nechtěla rozdávat 

sladké balíčky. Žáci 1. stupně ZŠP ozdobili stromeček vlastnoručně 

vyrobenými ozdobami, jejich paní učitelky odevzdaly čerticím listinu 

hříšných dušiček a čertice se těšily... Pak se slibovalo, zpívalo nebo recitovalo 

a rozdávaly se balíčky s překvapením. A nakonec čertice do pekla nikoho 

neodnesly a odešly s prázdným pytlem.  

Projekt zajistily p. uč. Dáša Kubíková a Kateřina Jelínková 

 

 

 

 

 

 

5. ADVENTNÍ ZPÍVÁNÍ U STROMKU 

Nastal čas Vánoc a žáci v hodinách Hudební výchovy přistupují 

k vánočnímu stromku v hale školy, aby si společně zazpívali vánoční 

písně a koledy.....  9. ročníky 

se rozhodly pro devět vánočních písní a koled, které u stromku 

zazpívaly. Za každý rok na této škole jednu koledu.Projekt zajistily 

učitelky Hudební výchovy 
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6. VÁNOČNÍ PEČENÍ 

Každoročně v tomto předvánočním čase provoní prostory školy vanilka, skořice a podobné ingredience, 

které jsou potřebné pro přípravu a pečení vánočního cukroví.  

V hodinách Pracovních činností se ve cvičné kuchyňce prostřídali chlapci i 

dívky téměř ze všech tříd, aby oprášili své kuchařské umění....  

Projekt zajistily učitelky Pč, PP, PV 

 

 

 

7. DEN MÉDIÍ 

Den médií se na naší škole uskutečnil dne 21.5.2012 v našem kinosále. Všem 

zúčastněným gratulujeme za jejich skvělé prezentace a budeme se společně 

těšit na další úspěšné ročníky této akce.  

Projekt zajistili p. uč. Petr Rak, Lenka Brunnerová, Jana Nekolová a Věra Štičková 

 

 

 

8. MASOPUSTNÍ REJ 

Dne 1. 3. 2012 se konal v naší škole masopust. Masky se shromáždili v tělocvičně. 

Malé skupinky masek poté procházely školou a plnili různé úkoly. Za splněný 

úkol dostaly razítko a obrázek na vybarvení. Nyní probíhá hlasování o nejhezčí a 

nejstrašidelnější masku. 

Projekt zajistila p. uč. Jana Machová 

 

 

 

 

 

9. MÁŠ PRÁVO NA ŽIVOT V BEZPEČÍ 

V rámci projektu „Máš právo na život v bezpečí“ se žáci nižších ročníků seznamovali s dopravními 

prostředky, jejich využíváním a také se učili dopravní značky. To vše bylo součástí celoročního projektu 

„Abeceda zdraví“, který byl určen pro žáky 1. – 4. ročníků ZŠ praktické a pro žáky 6. - 10. ročníků ZŠ 

speciální. Této tématice byly věnovány brožury „Dopravní prostředky“ a „Záchranné složky“. 

Zhodnocení celého projektu je ve složce primární prevence. Celkově se tento projekt setkal s úspěchem a 

žákům se samozřejmě nejvíce líbily dopravní omalovánky s dopravními prostředky a dopravními 

značkami. Úspěch měli také záchranné složky. 

Žáci a žákyně vyšších ročníků se především v rámci předmětů OV, Z a Sport a zdraví také zabývali 

bezpečím nejen v dopravní výchově, ale také chováním za mimořádných situací. Opakovali si dopravní 

značky, vybavení jízdního kola a celkové chování, které je tak důležité v každodenním provozu. Některé 

třídy využívaly DVD nosičů ze Záchranného kruhu, jako např. „Příručka první pomoci“, „Zemětřesení, 

sesuvy půdy, laviny“ a „Atmosférické poruchy“. 

Každá třída je také během celého školního roku průběžně před každým svátkem a každými prázdninami 

poučena o bezpečnosti chování v těchto volných dnech. Zároveň před každým výjezdem mimo školu jsou 

žáci a žákyně poučeni o tom, jak se mají chovat v dopravních prostředcích, při přecházení přes silnici a 

celkově při tom, když jsou účastníky silničního provozu. Dopravní výchova se zkrátka prolíná nejen do 

všech předmětů, ale také do volnočasových aktivit žáků.   

Projekt zajistila p. uč. Alena Niklová 
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10. VELIKONOČNÍ VÝSTAVA 

Jako již tradičně každým rokem před Velikonocemi se u nás na škole konala velikonoční výstavka.  

Tentokrát to připadlo na den 3. 4. 2012 (úterý). Výstavka trvala celé dopoledne. Vystřídalo se zde  

mnoho dětí i dospělých, protože jsou pozvaní také rodiče, prarodiče a příbuzní našich žáků. Malí 

návštěvníci si zde opět mohli vyrobit drobné předměty s tématikou Velikonoc a jara. Tentokrát to  

byla přáníčka s motivy kuřátek, papírové velikonoční kraslice a různé druhy papírových vajíček. Opět  

jsme zde vystavovali výrobky žáků naší školy s jarní a velikonoční tématikou. Byla zde k vidění i  

nástěnka, na které si návštěvníci mohly přečíst velikonoční přísloví a koledy v různých nářečích, ale  

také k čemu se svátky jara vztahují. U vchodových dveří je umístěna kniha návštěv, do které při  

odchodu z výstavy, zapisují návštěvníci své dojmy z výstavy, ale také zároveň mohou napsat i  

připomínky a návrhy na zlepšení. Jejich názory vždy velice vítáme.  

Projekt zajistila p. uč. Alena Niklová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. REJ ČARODĚJNIC 

Po důkladném spočítání se a pokřiku začal dne 28. 4. 2012 pravý tradiční rej čarodějnic před naší školou. 

Zúčastnilo se na 40 čarodějnic a čarodějů ze všech tří našich škol. Závodilo se v nelehkých disciplínách a 

za překrásného počasí. 

Projekt zajistila p. uč. Dáša Kubíková 

 

 

 

12. DÁMA 

Dne 27.2.2012 proběhl na naší škole turnaj v dámě. Turnaje se zúčastnilo celkem 24 vybraných žáků ze 6. 

až 9. tříd ZŠP.  

 

1. místo za 6. ročníky získal Milan PALDUS  

1. místo za 7. ročníky Karel ČOBÁK  

1. místo za 8. ročníky Zdeněk KOHOUT  

1. místo za 9. ročníky Daniel HÝNA  

 

V celoškolním finále byl nejlepším hráčem DANIEL HÝNA a obdržel tak 

diplom absolutního vítěze a školního finalisty.  

Projekt zajistila p. uč. Lenka Šašková 

 

 

 

 

 

13. LEHKOATLETICKÝ ČTYŘBOJ 

 

Dne 22.5. 2012 se v Litvínově na ZŠ praktické konaly závody v lehkoatletickém čtyřboji. Sportovci si 

zazávodili ve 4 disciplínách – sprint, běh, skok do dálky a hod kriketovým míčkem. Žáci byli rozděleni 

do 2 kategorií – starší a mladší.  
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Nejúspěšnější byli:  

Roman Banda 4.A – běh 1000 m – 2. místo  

– skok do dálky – 2. místo  

Sabina Fraňová 5.A – skok do dálky – 3. místo  

– běh – 3. místo  

Zuzana Gorolová 5. A – běh 600 m – 1. místo  

- běh 50 m – 1. místo  

- hod kriketovým míčkem – 1. místo  

- celkem 2. místo  

Adéla Kulhánková 6. A – skok daleký – 1. místo  

- běh 60 m – 3. místo  

- hod kriketovým míčkem – 1. místo  

- celkem 1. místo  

Jiří Miškanič 7.A – běh 60m – 2. místo  

Anička Bílá 7.B – hod kriketovým míčkem – 2. místo  

Kristýna Olahová 8.A – běh 800m – 2. místo  

Daniel Gebert 8.A – běh 1500m – 2. místo  

- skok do dálky – 2. místo  

- celkem 2. místo  

Žáci Adéla Kulhánková a Daniel Gebert postupují do krajského kola v Ústí nad Labem.  

Pochvalu za účast také získávají – Karel Bača 7.B, Ludmila Facunová 5.A, Lukáš Horváth 4.A a David 

Miker 4.A  

V krajském kole se opět soutěžilo ve čtyřech disciplínách, běh na 60 m, běh na 800 a 1500 m, skok 

daleký a hod kriketovým míčkem. V celkovém pořadí se žák Daniel Gebert umístil na krásném pátém 

místě a žákyně Adéla Kulhánková na krásném 12 místě.  

Projekt zajistila p. uč. Alena Niklová, Věra Štičková, Jana Nekolová 

 

 

 

 

14. SPORTOVNÍ TURNAJE 

 

 Dne 21. 6. se na naší škole uskutečnil jako každoročně turnaj ve vybíjené dívek. Turnaj proběhl mezi ZŠ 

praktickou Jana Palacha, ZŠ Zlatnická Most a ZŠ speciální Litvínov. Bohužel se opět jako vloni 

nedostavily dívky ze ZŠ praktické Janov. Soutěžily mezi sebou pouze tyto tři školy.  

Turnaj začínal v 9. 00 hodin. I když to zpočátku vypadalo, že se nám počasí nevydaří, během chvíle se 

udělalo hezky a ke konci turnaje nám i vysvitlo sluníčko. Na vyhlášení výsledků jsme tedy měli již velmi 

pěkně a dokonce jsme byly rády, že je vše již za námi.  

Všechna tři družstva dívek se snažila, aby hrála co nejlépe. Na turnaj se připravovala společně se svými 

paními učitelkami. Od začátku bylo znát, že si dívky s sebou přivezly sportovní náladu a bojovného 

ducha. Pro každou školu byly připraveny i ceny, podle místa, na kterém se umístila a samozřejmě i 

diplomy. A tady je již umístění na turnaji: 

 1. místo ZŠ praktická Jana Palacha Most  

2. místo ZŠ Zlatnická Most  

3. místo ZŠ speciální Litvínov  

Projekt zajistila p. uč. Alena Niklová 
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15. VYUŽITÍ PC – SOUTĚŽ 

V naší škole proběhla dne 15. května 2012 soutěž informatiky, které se zúčastnili žáci naší školy. V této 

soutěži si žáci prohloubili znalosti s PC. Soutěž se uskutečnila ve dvou kategoriích. 5. -6. třídy a 7. -9. 

třídy. Výsledky byly velmi těsné, a proto bylo opravdu těžké zvolit konečné vítěze.  

Výsledky soutěže:  

1. kategorie  

- 3. místo 6.B ( Leona Grunzová, Milan Paldus )  

- 2. místo 5.B ( Aleš Balog, Petr Vávra)  

- 1. místo 5.A ( Robert Tran, Michal Matucha)  

 

2. kategorie 

 - 3. místo 9.B ( Káťa Litauská, Míša Madajová)  

- 2. místo 8.A ( Jára Pospíšil, Zdeněk Kohout)  

- 1. místo 9.A ( Josef Kököny, Lukáš Košulič)  

Projekt zajistil p. uč. Petr Rak 

 

16. ŠKOLÁČKŮV SPECIÁL 

Pětkrát do roka vychází školní časopis pod názvem Školáčkův speciál, jehož redaktory jsou žáci 

z druhého stupně Základní školy praktické.  

Projekt zajistila p. uč. Ivana Horňáková 

 

 

 

17. SOUTĚŽ ZRUČNOSTI 

Svoji šikovnost si opět po roce vyzkoušeli chlapci 9. 

ročníků při „Soutěži Zručnosti“, která se konala dne 24. 

ledna 2012 v dílně pracovních činností. Soutěže se 

zúčastnilo celkem 9 žáků z 9. A,B.  

Úkolem bylo zhotovení kleštiček na cukr z plastu. Žáci si 

zde otestovali svoji dovednost při přesném vyřezávání a 

také si při tvarování plastu horkovzdušnou pistolí ověřili 

proč je název plast odvozen od slovíčka plasticita = tvarovatelný.  

Soutěž zručnosti dívek ze 7.A a 7.B proběhla dne 26.1.2012 v hodinách pracovních činností. Dívky si 

zopakovaly stříhání tvrdého papíru dle předlohy, přišívání knoflíku se 4 dírkami, háčkování řetízku a 

obšívání. Konečný výrobek – jehelníček ve tvaru srdce.  

Dne 27. 1. 2011 proběhla soutěž pracovních činností chlapců 6. ročníků ZŠP „Zručné dílny“. Téma práce 

bylo – práce s plastem – výroba lžíce na obuv. Cílem soutěže bylo procvičení tvarování plastů, vrtání a 

pilování.  

Dne 30. ledna 2012 proběhla ve školních dílnách mezitřídní soutěž zručnosti chlapců 8. tříd. Téma práce 

bylo – řezání pilování a tvarování plastických hmot a ohýbání hmot teplem. 

Dne 1. 2. 2012 se uskutečnila soutěž zručnosti dívek 6. ročníku.  

Dívky měly za úkol ušít látkový sáček s tunýlkem na provlečení tkaničky, přišít na sáček knoflíky na 

ozdobu, uháčkovat řetízek a provléknout ho tunýlkem. 

Projekt zajistili učitelé Pč 
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18. CANISTERAPIE 

Původní canisterapie se díky úžasné terapeutce Lucce rozrostla na animoterapii. 

Do školního prostředí se tak kromě již známých pejsků dostalo už i prasátko, 

kočky a nově i králíček. Nejen děti z přípravného stupně, ale i starší žáci 

základní školy speciální byli z malého bílého chlupatého klubíčka přímo 

nadšeni.  

Nejen, že se se zvířátky seznamujeme a poznáváme je, také s nimi soutěžíme a 

učíme se o ně pečovat. Tuto neobvyklou výuku velice oživují didaktické 

pomůcky a hračky, jako jsou míče, lana na přetahování, zvířecí pexesa, pistolka 

na granule, skládačky, knížky o zvířatech a mnoho dalších. Tady se nikdy 

nenudíme a už se těšíme na další setkání.  

Projekt zajistila p. uč. Jana Nastoupilová 

 

 

19. REVITALIZACE ŠKOLNÍ ZAHRADY 

Školní zahrada se během roku se přeměňuje podle dlouhodobého plánu, a to tak, že je již rozdělena na 

část výukovou, relaxační, pracovní, sportovní. Byly rozmístěny krmítka a budky pro ptáky, které v rámci 

Pč vyrobili žáci 2. stupně ZŠP, Dali se základy Školičce v přírodě (zpracovaly Jitka Doušová a Jana 

Hofferová) v rámci projektu EU peníze školám (projekt zpracovala zást.Lenka Brunnerová), buduje se 

naučná stezka z téhož projektu. V rámci projektu „Dešťové kapky – radost a užitek“ (projekt zpracovala 

p. uč. Jana Hofferová) zajišťujeme sběr dešťové vody, kterou se zalévá zahrada a po ukončení projektu i 

skleník. Pravidelnou údržbu travnatých ploch a křovin zajišťuje p. školník. 

Velký dík patří učitelům Pracovních činností, zvláště pak p. uč. Lence Šaškové a p. uč. Rakovi = 

koordinátoři prací na školní zahradě. 

Projekt zajistila p. uč. Lenka Šašková a p. uč. Petr Rak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. BAREVNÁ ŠKOLA 

Místnost, kde se skladuje pracovní nářadí potřebné na školním 

pozemku, byla v hrozném chaosu. Nářadí se různě povalovalo, v 

místnosti ležela spousta věcí, o jejichž účelu se dalo diskutovat a tak 

jsme dospěli k názoru, že to chce změnu.  

A tak se učitelé Šašková a Rak s žáky v rámci hodin PČ vrhli na 

vyklizení místnosti. Vše se probralo, nářadí opravilo a nepotřebné 

zlikvidovalo. Bylo překvapením, jak velká místnost nářaďovna je. 

Potom se žákům podařilo místnost vymalovat. Bílou barvu na zeď a 

věci potřebné k bílení obstarala paní učitelka Šašková od soukromé 

malířské firmy „Šašek“. Dále darovala naší škole firma „Labar s.r.o.“ 

různé odstíny barev a tak za pomocí žáků hlavně z 9. A, 7. B byla místnost vymalována bílou barvou a 

metodou promítání obrázku na stěnu pomocí projektoru byly přeneseny 

vybrané obrázky na zeď, které poté žáci sami vymalovali. Zda se jim to 

podařilo, můžete posoudit sami. Náš pan školník Charamza přispěl 

také velkým kusem práce při montáži nového boxu na ukládání nářadí, 

který poté žáci natírali barevně, a nářadí bylo označeno barvou boxu, 

aby každý věděl, co kam patří.  

S velkým kusem práce také přispívají žáci 7. B S ZŠS pod vedením 

paní učitelky Proškové, kteří zkrášlují skříně barevným nátěrem. Dílo 
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jim jde pěkně od ruky.  

Vyklizením místnosti nám také vznikl prostor pro výtvarnou žákovskou tvorbu a tak se zrodil nápad 

vyhlásit soutěž o „ Nejkrásnější malbu na zeď“. Do této soutěže se zapojilo celkem 33 autorů. Všechny 

návrhy se vztahuji k zahradě. Vybírat nejhezčí návrh byl obtížný úkol, nakonec bylo rozhodnuto pro 

návrh třídy 2. PrŠ paní učitelky Horňákové. Tato třída překreslila svůj 

návrh na určenou zeď. Po nakreslení je čekala sladká odměna ve formě 

dortu od garanta soutěže - paní ředitelky Slapničkové.  

Projekt zajistil p. uč. Rak ve spolupráci s učitelkami Pč 

 

 

 

 

 

21. TŘÍDĚNÍ ODPADU, SBĚR VÍČEK 

I v letošním školním roce se naše škola aktivně zapojila do sběru papíru a víček od PET lahví.  

Staré noviny, časopisy, reklamní letáky, směs kancelářských papírů, kartony, knihy i smíšený papír (jako 

obaly od mouky, plata od vajec apod.) nosí do školy všichni - od nejmenších žáčků až po žáky Prš. 

Aktivně se zapojují též někteří učitelé i ostatní pracovníci školy.  

Žáci též nosí víčka od PET lahví. Z těchto víček si také vyrobili (s pomocí p. učitelky Žanety Proškové) 

učební pomůcky. Učí se na nich poznávat barvy, počítat atp.  

Žákům se od září do konce května podařilo nasbírat 2.030 kg papíru, za který škola obdržela částku 

3.248,- Kč. (V letošním šk. roce tak bylo nasbíráno o 210 kg více, než v loňském roce) Za sběr víček jsme 

obdrželi částku 700,- Kč. Za získané peníze budou žákům zakoupeny školní pomůcky na příští školní rok 

2012/2013.(Dle statistiky každá tuna recyklovaného papíru může ušetřit asi 14 stromů. Naši žáci nanosili 

za dva roky 3,85 tuny papíru, takže ušetřili asi 55 stromů) 

Projekt zajistily p. uč. Lenka Šašková a Marie Chabrová 

 

 

22. MIKULÁŠSKÁ DISKOTÉKA V CVČ 

5. prosince pro naše žáky ze základní školy speciální uspořádaly pracovnice 

Střediska volného času v Mostě mikulášskou besídku s diskotékou. Všichni 

tančili, soutěžili a těšili se na nadílku. Někteří zlobivci se báli, ale nakonec 

vše dobře dopadlo. Mikuláš s čertem rozdali dětem nadílku a všichni jsme 

odešli zpět do školy s dobrou náladou a v plném počtu. 

 

 

         

 

 

23.DIVADÝLKO 2012 

Pirát z Karibiku v Chomutově! Že vám to nejde dohromady? Ale učitelky a žáci ZŠS ho opravdu potkali, 

a to ve čtvrtek 10.5. 2012 na 14. ročníku nesoutěžní přehlídky dramatické tvorby žáků speciálních škol. 

Pirát v podání herce Zdeňka Turka totiž uváděl Divadýlko 2012 v Chomutově. A naše ZŠS nemohla 

samozřejmě chybět. Letos jsme naše vystoupení nazvali POD PEŘINOU. A na jevišti jsme pod peřinou 

snili pohádkový sen, ve kterém se nám zjevila celá řada pohádkových bytostí. Velice nás potěšila chvála 

od ostatních souborů, které se přehlídky také zúčastnily. 

Bylo jich celkem 7, dokonce se poprvé zúčastnila škola z 

německého Annabergu. Kromě krásných zážitků a drobných 

dárků jsme si přivezli tradiční sladkou odměnu – nádherný dort.  

Projekt zajistila p. uč Iva Gregorová 
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24. VÝMĚNA HRAČEK 

Předvánoční čas si třídy ZŠS a 1. – 5. ročníku ZŠP zpestřily výměnou hraček. Takových hraček, se 

kterými si již doma nehrají a myslí si, že by se mohly líbit jinému spolužáku. Na akci se sešlo nepřeberné 

množství plyšáků, autíček, dinosaurů, ale i kartičky Šmoulů a pro převážnou část žáků atraktivní vodní 

bomby. Každý si našel a odnesl „novou“ hračku, která tak našla uplatnění v jiných dětských rukách.  

Projekt zajistila p. uč. Žaneta Prošková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. ŠKOLNÍ REKORDY 

Dne 15. 6. proběhl první ročník Školních rekordů zaměřený 

na shromáždění co největšího počtu párů podkolenek. V 

tělocvičně se sešlo 94 roztodivných a bláznivých párů 

podkolenek. Některé byly opravdu vydařené. Zástupci tříd si 

zasoutěžili ve vyhledávání stejných párů ponožek a za svou 

snahu získali výherci drobnou odměnu. Následně byli oceněni 

majitelé nejoriginálnějších podkolenek. Těmi se stali - Eduard 

Hrodek 7. BS, Margareta Kandrová 2. AS, Eliška Bendiková 

2. A. Zvláštní ocenění získala paní učitelka R. Mayerová, M. Chabrová, paní asistentka M. Ihracká a D. 

Skoupá za své veselé podkolenky a celkové pojetí kostýmu.  

Velké poděkování za navýšení celkového počtu podkolenek náleží paní ředitelce H. Slapničkové, která se 

dostavila hned ve třech párech podkolenek. 

Projekt zajistila p. uč. Žaneta Prošková 

 

 

 

 

 

26. ŠKOLNÍ AKADEMIE 

Na závěr roku proběhla školní akademie, kde žáci předvedli svými vystoupeními zájmy a koníčky. 

Zároveň se rozloučili se školním rokem 2011/2012 a přivítali zasloužené prázdniny. 
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AKCE ŠKOLY 2011/2012 

 
Přivítali jsme prvňáčky 
 

Opět jsme přivítali prvňáčky, kteří poprvé zasedli do školních lavic a 

po celý školní rok si vedli velmi dobře. 
 

 

 

 

 

 

Znak města Mostu - Prošková 
 

Město Most slavilo a naše škola s ním. Mostecké slavnosti, jsou 

každoroční kulturní akcí a my na ní, výtvarným zpracováním městského 

znaku, prezentujeme svou školu. Na prvním znaku pracovali žáci 3. A, na druhém pak žáci tříd 4.A, 5.A a 

6.B. Poslední znak vytvořili žáci 7.BS. Minulý rok jsme při zhotovení znaku volili techniku zapouštění 

barvy do klovatiny. Letos byl zas použit odpadový materiál. Hodil se nám především igelit různých 

barev, vlnitá lepenka, ale i mák, prošlý dobou expirace. 

 

 

Doba ledová - ZSŠ 

 
To víte, doba ledová, je doba ledová!  

Tak jako Mach a Šebestová, se cítili žáci tříd 7. BS, 7. CS a 8. AS, když 

stanuli před gigantickým čtyřmetrovým mamutem, umístěným v 

mosteckém Centrálu. Neméně impozantní, byl pohled na nebezpečného 

šavlozubého tygra Smildona, pásovce Glyptona či krvelačného medvěda jeskynního. Žáci jen žasli nad 

jejich životní velikostí a učitelky zas nad jejich dokonalým a detailním zpracováním.  

 

 

 

Jablečné odpoledne ve ŠD - Kašparová 

 
Vychovatelka ŠD pro děti připravila soutěžní odpoledne na téma jablíčka.  

Dvě skupiny dětmi obarvily papírové jablíčko technikou zapouštění barev do mokrého podkladu.  

Družina byla ozdobena jablíčky, která obsahovala různé otázky. Další soutěže prověřovaly zručnost a 

šikovnost dětí sbírání jablek na čas, třídění jablek, oříšků, kaštanů, jablečné kuželky, jízda zručnosti na 

koloběžce mezi jablíčky…  

 

Bio mošty -Prošková 

 

 
I v tomto školním roce žáci 7. BS zpracovávali odšťavováním 

nadbytečnou podzimní úrodu. Počasí v průběhu roku příliš 

nepřálo hroznovému vínu a paní učitelka Prošková, zas nepřála 

přestárlým jabloním, které pokácela. Vlivem těchto nepřejících 

dnů jsme byli o jejich plody ochuzeni, a proto jsme odšťavovali 

pouze hrušky a řepu. I tak, bylo práce dost a výsledkem se staly 

kvalitní šťávy z chemicky neošetřených plodin, které v žádném 

http://www.specmo.cz/2011/clanek/1314859538/privitali-jsme-prvnacky/
http://www.specmo.cz/2011/clanek/1316246313/znak-mesta-mostu/
http://www.specmo.cz/2011/clanek/1317884537/doba-ledova/
http://www.specmo.cz/2011/clanek/1317974445/jablecne-odpoledne-ve-sd/
http://www.specmo.cz/2011/clanek/1318229172/bio-mosty/
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obchodě nekoupíte.  

 

 

Vyrábíme z přírodnin - ŠD - Kašparová 
Během vycházek si děti ze ŠD nasbíraly přírodniny-listy , šípky, žaludy, jeřabiny…  

Ze šípků a kousků brambor navlékly korálky. Draka zdobily listy, kaštany, žaludy…  

Ve školním projektu Den stromů jsme vyrobili plakát. Stromem ŠD je bříza. Žáci si na vycházce vybrali 

strom, změřili obvod kmene, provedli frotáž z kůry stromu.  

 

Exkurze žáků 9. tříd - Jirkov – Kubíková, Rak 
Žáci devátých tříd vyrazili dne 19.11.2011 na prohlídku , kterou pro ně připravilo SOU Jirkov a SOU 

Údlice. Zde se žáci vycházejícího ročníku podrobně seznámili s nabídkou učebních oborů, například 

„Opravář zemědělských strojů“, „Zahradník“, „Šití oděvů“, „Stravovací a ubytovací služby, „Opravářské 

práce“ atd.  

Žáci v obou učilištích viděli jak praktickou výuku ve vybavených dílnách, tak teoretickou výuku ve škole, 

podívali se též na možnosti internátního ubytování, prohlédli si školní jídelnu a na závěr byly žákům 

zodpovězeny jejich dotazy.  

Prohlídky byla pro žáky přínosem při nelehkém rozhodování o učebním oboru.  

 

Ekologická soutěž - Hofferová 
Již po čtvrté naše škola pořádala ekologickou soutěž pro Základní školy speciální a praktické. Bohužel na 

tuto soutěž nepřijeli pozvaní žáci z Janova a Chanova. Pozvání neodmítli žáci ze Speciální základní školy 

v Litvínově a přijeli si poměřit své znalosti s našimi žáky. Soutěž byla velmi vyrovnaná. Naše škola 

zvítězila pouze o jeden bod. Všem žákům – Zuzce, Kristýně a Lence děkujeme za účast v soutěži a 

blahopřejeme k vítězství.  

Více podrobností o soutěži si můžete prohlédnout na nástěnce naproti školní kuchyňce.  

 

Dýňování - Prošková 
Poslední říjnový týden si několik třídy užívalo dýňového veselí. Prvně jsme na to šli přes spokojený 

žaludek. Mnoho žáků má představu, že dýně je jen na ozdobu. Třídy 7. BS a PRŠ1 se však ve školní 

kuchyňce přesvědčily, jak všem může chutnat dýňová polévka, dýňový koláč nebo dýňová marmeláda. 

Všechny kolemjdoucí žáky potěšila svítící výzdoba na 1. poschodí naší školy, kterou připravili žáci tříd 

10. BS a 7. BS. Na své vydlabané dýně byli patřičně hrdí, tak se o ně podělili i s ostatními. Dýním zdar a 

příští rok při dýňování, nazdar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dušičky – Horňáková 

 
Když jsme byli nakupovat na vaření, všimli jsme si v obchodě, že nabízejí kromě potravin a drogerie také 

spoustu svíček a rozmanitých věnců a věnečků na svátek Památka zesnulých zvaného též „Dušičky“. Paní 

učitelka řekla, však takový věneček také svedete vyrobit. Mysleli jsme si, že je to těžké, ale když nám 

paní učitelka ve třídě ukázala, jak na papírový kroužek nalepit šišky, zakrýt díry mezi šiškami bukvicemi, 

jak uvázat a připevnit mašli, tak jsme se do toho pustili. Nakonec jsme si všichni nesli domů svůj 

věneček.  

 

 

http://www.specmo.cz/2011/clanek/1319008452/vyrabime-z-prirodnin-sd/
http://www.specmo.cz/2011/clanek/1319096836/exkurze-zaku-9-trid-jirkov/
http://www.specmo.cz/2011/clanek/1320047380/ekologicka-soutez/
http://www.specmo.cz/2011/clanek/1320048197/dynovani/
http://www.specmo.cz/2011/clanek/1320404955/dusicky/
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V Městském divadle - Hofferová 
Do Městského divadla v Mostě jsme se vydali shlédnout hudební 

představení Zpívání s Uhlířem. S Jaroslavem Uhlířem jsme si zazpívali 

krásné písně, které sám napsal. Po skončení představení jsme si prohlídli 

výstavu divadelních kostýmů, rekvizit a výtvarných prací architektů, 

výtvarníků a kostýmních výtvarnic. Žáci obdivovali krásné šaty a staré 

auto. Další překvapení na nás čekalo při odchodu z divadla. Slečny 

převlečené za kočky nám dali tašku s pribináčky, kterou každé třídě 

daroval sponzor hudebního představení. 

 

 

Kuchařské minimum ve ŠD - Kašparová 
Jedno odpoledne ve školní družině bylo zkouškou pro všechny děti v jejich kuchařských dovednostech.  

Na děti čekaly otázky z různých oblastí. Umět správně pojmenovat kuchyňské potřeby, pracovní postupy 

při vaření…  

Po teoretické části si děti uvařily čaj a připravily jednoduchou svačinu.  

Hned jsme poznali, kdo je zvyklý pomáhat doma i v kuchyni  

a komu všechno připravuje maminka…  

 

 

Sokrates 2011 – 9. tř. 
V rámci náboru žáků pro přijímání ke studiu v oborech středního vzdělání se uskutečnila ve sportovní 

hale 14.11.2011 prezentační výstava. Této výstavy se zúčastnila i naše škola s vycházejícími žáky 9. tříd.  

Žáci byli seznámeni s přehledem oborů středního vzdělání ve školním roce 2012-2013.  

Zástupci učilišť zvali žáky, rodiče i pedagogy na dny otevřených dveří a zodpověděli případné dotazy 

našich žáků.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odborná praxe - SŠT Velebudice – Šašková, Rak, Niklová 
Naši žáci 8. a 9. tříd vykonávají praxi na Střední škole technické Most – Velebudice.  

 

1 x za 14 dní, pod vedením učitelů odborného výcviku, pracují s 

plechem,.se dřevem, zkoušejí si základy zednických prací.  

 

Učí se vyrábět vnější a vnitřní závity, ohýbají drát, prosekávají plech, vidí 

jak pracuje motor auta, pomáhají vyměnit kolo u auta, prohlédnou si 

makety motoru, vyzkouší si postavit zeď, podívají se jak pracují NC 

stroje.  

 

Učí se poznávat a pracovat na strojích, které v našich školních dílnách nemáme - například ohýbačka na 

plech, stojanová vrtačka, protahovačka, bruska, frézka.  

 
Pro chlapce je to výborná příprava na budoucí život, orientují se lépe v učebních oborech, umí si 

představit jednotlivá povolání jako jsou - strojní mechanik, truhlář, tesař, klempíř, montér suchých staveb, 

http://www.specmo.cz/2011/clanek/1320740281/v-mestskem-divadle/
http://www.specmo.cz/2011/clanek/1321013221/kucharske-minimum-ve-sd/
http://www.specmo.cz/2011/clanek/1321266356/sokrates-2011/
http://www.specmo.cz/2011/clanek/1321298886/odborna-praxe-sst-velebudice/
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zedník, instalatér, automechanik atd.  

 

Učitelé odborného výcviku mají vždy zajištěný materiál a připravenou práci a patří jim dík za trpělivost, s 

jakou s našimi žáky pracují..  

 

 

 

První pomoc - Hofferová 
Žáci 5. A se v předmětu Člověk a jeho svět učili, jak správně 

poskytnout první pomoc při úrazu. Na svých spolužácích si vyzkoušeli 

obvázat ruku, nohu nebo hlavu.  

 

Mikulášská besídka - ŠD - Kašparová 

Besídka začala zpěvem koled. Poté následovaly se zimní a vánoční tematikou. Děti sbíraly a třídily 

barevné vánoční stromečky, zahrály si hru Sněží…  

Následovala nadílka. Každý musel zazpívat písničku  

Nebo přednést básničku, aby si každý zasloužil balíček pamlsků.  

Po občerstvení následovala mini diskotéka. Na závěr si děti vybarvily Mikuláše nebo anděla či čerta.  

 

Klubíčko her - ŠD – Kašparová 
Děti ve ŠD hrají velice rády různé hry. Výběr her byl náhodný. Každé dítě si mohlo hodit klubíčkem, ve 

kterém bylo schováno číslo hry.  

Žáci si zahráli hry pohybové-Židličková, Barvy…,ale i hry, které vyžadují soustředěnost. Moc se jim 

líbila hra Budík-podle sluchu najít tikající budík.  

Paměť jim procvičila hra Pamatovák, kdy si žáci museli zapamatovat co nejvíce věcí, které byly schovány 

pod šátkem a žáci je viděli jen chvíli.  

Odpoledne s hrami uteklo jako voda a dětem se ani nechtělo jít domů.  

 
 

Mikulášská - ZŠS 
5. prosince pro naše žáky ze základní školy speciální uspořádaly pracovnice Střediska volného času v 

Mostě mikulášskou besídku s diskotékou. Všichni tančili, soutěžili a těšili se na nadílku. Někteří zlobivci 

se báli, ale nakonec vše dobře dopadlo. Mikuláš s čertem rozdali dětem nadílku a všichni jsme odešli zpět 

do školy s dobrou náladou a v plném počtu.  

 

 

Pro radost – Horňáková 
Blíží se Vánoce a každý přemýšlí, čím udělat svým rodičům radost. A co udělá 

největší radost? Určitě dárek, který sami vyrobíme. Tak jsme pomocí decoupage, 

techniky lepení ubrousků, vyrobili obrázky. Potřebovali jsme bílé dlaždičky, 

ubrousky, lepidlo Herkules, nůžky, štětec, tavnou pistoli a šňůru na pověšení. 

Nalepit ubrousek tak, aby se nepotrhal a nebyl pomačkaný, není snadné, ale všem se 

nám to po několika pokusech podařilo. Sami jsme také motali ozdobné šňůry, které 

jsme tavnou pistolí nalepili zezadu na dlaždičku. Ještě dárky zabalit a pak se jen 

těšit, jak budou doma mile překvapeni.  

 

 

Návštěva z Prahy..... – Jelínková Kateřina 
Ve čtvrtek 15.prosince přijeli navštívit naší školu z České komory tlumočníků znakového jazyka. Lektoři 

Markéta, Pepe a Fedor nám přijeli ukázat nové výrazové prostředky, různé možnosti v komunikaci se 

slyšícími, ale rovněž možnosti jak zlepšit komunikaci vlastní. Celý den byl v duchu pantomimy a divadla, 

ale nechyběla ani moderní technika a navštívili jsme společně interaktivní tabuli, kde bylo pro nás 

http://www.specmo.cz/2011/clanek/1321599353/prvni-pomoc/
http://www.specmo.cz/2011/clanek/1323157459/mikulasska-besidka-sd/
http://www.specmo.cz/2011/clanek/1323157518/klubicko-her-sd/
http://www.specmo.cz/2011/clanek/1323423328/mikulasska-zss/
http://www.specmo.cz/2011/clanek/1324124677/pro-radost/
http://www.specmo.cz/2011/clanek/1324278967/navsteva-z-prahy/
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připraveno několik úkolů. Důraz celé výuky byl kladen na správné pochopení a vzájemné porozumění. 

Při odjezdu jsme si slíbili další vzájemnou spolupráci, a tak už se moc těšíme, až zase přijedou…..  

 

 

Vánoční karneval s Městskou policií – Hofferová 
Preventistka Městské policie v Mostě Lucie Jungmannová nás pozvala na 

VÁNOČNÍ KARNEVAL do tanečního studia Kamily Hlaváčikové. 

Převlečeni za kočky jsme si sedli za stoly se samými dobrotami. Na 

karnevalu jsme si zatančili, zazpívali, najedli, napili a na závěr jsme 

dostali malé dárečky. Velmi se nám tam líbilo a Městské policii v Mostě 

moc děkujeme za pozvání.  

 

 

Vánoční den v 5.A - Hofferová 
Za melodií vánočních koled si žáci nazdobili jablíčka a pomeranče hřebíčkem, rozinkami a zelenými 

větvičkami. Následovala vánoční svačina s teplým čajem a vánočním cukrovím. Po svačině si žáci rozdali 

dárečky. Třetí hodinu si vyrobili nepečené cukroví – piškoty s banánem polité čokoládou a posypané 

kokosem. Vánoční den byl pěkný a příjemný.  

 

Poprvé v knihovně – Bednárová 
My, žáci 1. A, si rádi prohlížíme hlavně pohádkové knihy. Už také umíme číst 

několik písmenek a dokonce se snažíme číst po slabikách. A protože se nám 

fakt knížky moc líbí, chceme se naučit brzy číst, abychom si potom mohli 

nejen prohlížet krásné obrázky v knihách, ale abychom si knihy mohli i sami 

přečíst.  

A proto jsme se 11. ledna s paní učitelkou vydali do velké, městské knihovny. 

A byl to opravdu zážitek. Paní knihovnice už na nás čekala a všechno nám 

ukázala. Tolik knih a krásných! Prohlíželi jsme si je, poznávali jsme písmenka, 

která už umíme a také jsme si zahráli pohádku. Všem se nám tady moc líbilo a 

hlavně - už abychom si mohli sami číst. Určitě naše návštěva v království knih 

nebyla poslední.  

 

 

Prima vařečka ŠD – Kašparová 
Odpoledne ve ŠD bylo zaměřeno na zručnost při práci v kuchyni. Děti nejdříve lepily tvary ovoce do 

papírových kompotových sklenic.  

Ukázali jsme si možnost prostírání stolu.  

Soutěže v kuchyňce:  

-přebírání luštěnin na čas  

-co nejrychlejší umytí hrnku  

-soutěž dvojic v krájení banánu a co nejrychlejším oloupání  

a rozdělení mandarinky.  

Nakonec sypali žáci do skleniček od různých potravin některé  

druhy luštěnin, rýže, těstovin.  

Odpoledne se všem líbilo.  

 

 

Nemluvím, ale čtu- Tučková, Jelínková Ivana 
V rámci projektu EU Peníze školám jsme vytvořily vzdělávací materiál s názvem „Nemluvím, ale čtu“. 

Jedná se o pracovní listy určené pro nemluvícího žáka. Slouží k nácviku nových slov (názvů potravin)a k 

rozvoji čtenářských dovedností. Z těchto slov jsme pak pomocí procesuálního schématu sestavily 

jednoduchý recept na přípravu pizzy. Žáci ze 7. C S a 8. A S si v hodině vaření recept rádi vyzkoušeli. 

Příprava nebyla náročná a žáci byli nadšeni z nových zážitků při výrobě pizzy podle vlastního receptu.  

 

http://www.specmo.cz/2011/clanek/1324366882/vanocni-karneval-s-mestskou-policii/
http://www.specmo.cz/2011/clanek/1325662354/vanocni-den-v-5-a/
http://www.specmo.cz/2011/clanek/1326706623/poprve-v-knihovne/
http://www.specmo.cz/2011/clanek/1327648261/prima-varecka-sd/
http://www.specmo.cz/2011/clanek/1328084071/nemluvim-ale-ctu/
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Tonda Obal na cestách... – Hofferová 
… je pojízdná výstava o zpracování a recyklaci odpadů nabízená společností 

EKO-KOM.  

Proč se třídí odpady?  

Co se třídí?  

Jak se odpady recyklují?  

Na tyto a další otázky dostali odpovědi žáci 1. -9. tříd ZŠP a žáci 5. AS a 7. 

BS, kteří se besedy zúčastnili. Žáci si vyzkoušeli třídění odpadu do malých 

kontejnerů a zhlédli film. Beseda se jim velmi líbila.  

 

 Pátrací akce- Prošková 
V rámci Pv jsme vyhlásili pátrací akci po pokojových květinách na naší škole. Právě proto, že byly 

tématem minulého týdne, zajímalo nás, jak si stojí jejich zastoupení ve třídách i v ostatních prostorách 

školy. Celkem jich žáci 7.BS napočítali 197 kusů. O chvályhodné prvenství se zasloužila 14 květinami 

paní asistentka Hubínková pro třídu 7. CS. Na druhém místě se umístily se shodným počtem 11 květin 

třídy 7. A a 9. B. Třetí místo obsadila 2. AS, 6. B a paní ředitelka H. Slapničková s počtem 9 květin. 

Zajímalo nás také, kdo o květiny pečuje. Zjistili jsme, že jsou to převážně žáci, střídající se v týdenních 

intervalech.  

 

 

SOUTĚŽ!!!SOUTĚŽ!!! – Nekolová, Rak 
V rámci projektu Barevná škola byla vyhlášena soutěž o nejhezčí malbu na zeď v nářaďovně. Vyhrála a 

namalovala PrŠ 2.  

 

 

 

 

Otevřená hodina ČJ pro rodiče – Bednárová 
21. únor 2012 byl trochu výjimečný pro žáky 1. A. Pozvali totiž své 

rodiče na jejich výuku čtení a psaní. Chtěli se pochlubit tím, že už 

jsou doopravdy školáky, a že už umí číst a psát. Na maminky a 

tatínky se moc těšili a ti je také nezklamali. Přišli, a to v docela početném zastoupení. Děti jim to vrátily 

velkou aktivitou a snahou. S paní učitelkou spolupracovaly, hezky psaly a do všech činností se spontánně 

zapojovaly. ,,Mami (tatI), už umím číst a psát, koukej, jak mi to jde“, vyzařovalo z dětských očí. Hodina 

rychle uběhla a všem se moc líbila. Děti byly spokojené, že je konečně v ,, akci“ viděli jejich rodiče, a ti 

mohli být spokojeni s tím, co jejich dítko za půl roku ve škole již zvládlo. Takže, otevřenou hodinu zase 

uspořádáme na konci školního roku, aby mamči a taťkové viděli, co jsme zvládli za první rok školní 

docházky.  

 

 

Družinový slavík – Kašparová 
Naše děti mají rády soutěže, proto je často zařazuji do programu ŠD.  

Děti soutěžily v různých disciplínách - zpěv, tanec, rytmizace, poznávání 

hudebních nástrojů, doplňování názvů písniček…  

Nejvíc se dětem líbila soutěž o nejlepšího tanečníka.  

Navzájem si fandily a každého odměnily potleskem.  

Po vyhlášení výsledků všechny děti dostaly za účast medaili a sladkou 

odměnu. Akci zakončila minidiskotéka.  

 

 

 

 

http://www.specmo.cz/2011/clanek/1329119523/tonda-obal-na-cestach/
http://www.specmo.cz/2011/clanek/1329120279/patraci-akce/
http://www.specmo.cz/2011/clanek/1329311435/soutez-soutez/
http://www.specmo.cz/2011/clanek/1329889492/otevrena-hodina-cj-pro-rodice/
http://www.specmo.cz/2011/clanek/1330078650/druzinovy-slavik/
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Obrázky z písku – Horňáková 
Hledali jsme na internetu inspiraci, abychom byli v hodinách ručních prací kreativními. Původně jsme v 

obrázcích našli inspiraci na křížkové vyšívání, ale objevili jsme i zajímavější dílka. Sypané obrázky z 

barevného písku vypadaly velmi složitě, ale postupem pokus omyl jsme to nakonec všichni zvládli. 

Vznikly tak obrázky zcela podle našich návrhů a fantazie. Čtveřice abstraktních barevných kombinací již 

zdobí schodiště školy.  

 

Paní Zima – Hofferová 
Je název výtvarné soutěže, do které se zapojilo 24 tříd, školní družina a Kroužek dovedných rukou. Žáci 

se svými učiteli vytvořili velké plakáty s tématem zimy, které vyzdobily chodbu u kanceláří. Vedení 

školy a správní zaměstnanci, každý svými pěti hlasy, vybrali nejhezčí práce. A kdo zvítězil? První místo 

získala třída 8. A /č. 11/, na druhém místě se umístila třída 4. AS /č. 20/ a na třetím místě skončila třída 1. 

A /č. 1/. Vítězné třídy dostaly diplom a malé odměny, ostatním soutěžícím bylo předáno čestné uznání 

jako poděkování za účast v soutěži.  

 

 

 

 

Krásná pomůcka – Hofferová 
Žáci 5. A si v hodině Člověk a jeho svět vyzkoušeli krásnou pomůcku Puzzle - Česká Republika. Žáci 

měli za úkol jednotlivé díly puzzle - kraje s krajskými a většími městy správně vložit do mapky České 

Republiky. Úkol není příliš snadný, ale žáci i bez předlohy puzzle složili a v závěru hodiny se příjemně 

pobavili.  

 

 

Ekologická soutěž 3. - 5. tříd – Hofferová 
Již druhým rokem na naší škole probíhala ekologická soutěž pro žáky 3. – 5. tříd. Žáci si mezi sebou 

poměřili znalosti v oblasti říše živočišné, rostlinné, třídění odpadů a ochrany životního prostředí. Nejvíce 

bodů získal a na prvním místě se umístil Robert Tran z 5. A, na druhém místě žákyně Sabina Fraňová z 5. 

A a na třetím místě skončil žák 4. A Jiří Beck. Vítězové dostali diplom a pěkné ceny.  

Všem žákům patří pochvala za snaživost při soutěžení.  

 

SNOEZELEN - speciální terapeutická místnost – Řáhová 
ZŠ speciální, ZŠ praktická a Praktická škola v Mostě 14.3.2012 slavnostně 

otevřela novou speciální terapeutickou místnost pro žáky ZŠ speciální. 

Oficiálního otevření se zúčastnili zástupci 

KÚÚK (Mgr. Miluše Mrázová za odbor 

školství, mládeže a tělovýchovy a Oldřich 

Bubeníček, krajský zastupitel a předseda 

Výboru pro výchovu, vzdělání a 

zaměstnanost), zástupci města Mostu (Ing. 

Vlastimil Vozka, primátor města Mostu a 

Ing. Luboš Pitín, náměstek primátora) a 

generální ředitel společnosti Coal Services 

a.s. Ing. Pavel Chyla.  

Coal Services a.s. věnovala škole na projekt Snoezelen 50 000 Kč. Celý projekt zorganizovala Veronika 

Řáhová, vychovatelka školní družiny.  

 

Logopedický kurz – Gregorová 
V úterý 13.3. navštívilo naši školu 16 účastnic kurzu logopedické prevence. Budoucí logopedické 

asistentky se prakticky seznámily s různými poruchami řeči, s používáním znakové řeči při vyučování a s 

alternativními formami komunikace, zvl. u autistů. Účastnice obdivovaly hlavně chování těžce 

postižených dětí a odborné znalosti a přístup učitelek, které je s prací na ZŠ speciální seznámily.  

http://www.specmo.cz/2011/clanek/1330079175/obrazky-z-pisku/
http://www.specmo.cz/2011/clanek/1330338542/pani-zima/
http://www.specmo.cz/2011/clanek/1330338555/krasna-pomucka/
http://www.specmo.cz/2011/clanek/1330338574/ekologicka-soutez-3-5-trid/
http://www.specmo.cz/2011/clanek/1331839060/snoezelen-specialni-terapeuticka-mistnost/
http://www.specmo.cz/2011/clanek/1331839765/logopedicky-kurz/
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Velikonoce se blíží – as. Hofferová 
S příchodem teplého počasí začínáme cítit atmosféru jara. Začali jsme si vyzdobovat třídu. Jeden z 

prvních výrobků jsou velikonoční vajíčka, na které jsme použili korek, barevné papíry a prstové barvy. 

Žáci byli moc šikovní a práce je moc bavila.  

 

Účast v soutěži DOMINO – Prošková 
Přehlídka nejlepších digitálních výukových objektů přihlášených do soutěže DOMINO Česká republika 

2012 proběhla dne 27. února 2012 a naše škola měla zastoupení!  

Mgr. Žaneta Prošková byla vybrána do užšího výběrového kola s digitálním učebním materiálem Dětský 

pokoj.  

 

Dobroty ze cvičné kuchyňky -  Hofferová 
Žákyně z 5. A v hodině Pracovní činnosti se učily, jak nazdobit chlebíčky a jak se peče koláč. S pomocí 

paní učitelky připravily těsto na koláč, položily na něj švestky a mák a posypaly žmolenkou. Koláč krásně 

provoněl kuchyňku a byl velmi dobrý. Na chlebíčkách si žákyně také pochutnaly.  

 

Staráme se o ptactvo na školní zahradě – Rak 
Hodiny Pracovních činností jsme během zimních měsíců 

využili k výrobě ptačích krmítek a budek. Chlapci 9. a 7. 

ročníků v rámci výuky – práce se dřevem vyrobili 9 ks 

ptačích budek a 10 ks krmítek pro různé druhy ptáků.  

Hned z jara za pomoci žáku bylo všech 9 budek rozmístěno 

na stromech v zahradě a nyní již jen budeme doufat, že se 

budky opeřencům zalíbí a brzo se v nich zabydlí.  

 

 

 

 

 

 

Fotíme se v modrém – Hofferová 
Žáci třídy 5. A se zapojili do fotografické soutěže „Rozsviťme se modře“, 

kterou každý rok vyhlašuje APLA Praha. Připomíná se tím Světový den 

porozumění autismu.  

 

 

 

 

 

Ekosoutěž - 2.st. ZŠP – Hofferová 
V měsíci březnu si žáci 6. – 9. tříd poměřili své znalosti v ekologické soutěži. Plnili úkoly z oblasti třídění 

odpadů, z říše rostlin a živočichů. Nejvíce bodů získala Míša Madajová z 9. B, na 2. místě se umístila 

Vanesa Holubová ze 7. B a na 3. místě skončila Zuzka Suková ze 7. A. Žákyně dostaly diplomy a pěkné 

ceny.  

 

Zdobení břízek – 8. tř. a PrŠ 
Také v letošním roce uspořádalo SVČ Most ve spolupráci s městem Most a školami a školkami z celého 

mosteckého okresu tradiční zdobení velikonočních břízek na 1. náměstí v Mostě. Akce se zúčastnili 

mostecké i litvínovské základní a mateřské školy. Každá ze zúčastněných škol si ozdobila tu svou 

velikonoční břízku. Velikonoční břízky jistě přispějí k vytvoření jarní velikonoční nálady .  

 

Jidáše – Horňáková 

http://www.specmo.cz/2011/clanek/1331893340/velikonoce-se-blizi/
http://www.specmo.cz/2011/clanek/1331894212/ucast-v-soutezi-domino/
http://www.specmo.cz/2011/clanek/1332408350/dobroty-ze-cvicne-kuchynky/
http://www.specmo.cz/2011/clanek/1333257834/starame-se-o-ptactvo-na-skolni-zahrade/
http://www.specmo.cz/2011/clanek/1333350791/fotime-se-v-modrem/
http://www.specmo.cz/2011/clanek/1333350842/ekosoutez-2-st-zsp/
http://www.specmo.cz/2011/clanek/1334168699/zdobeni-brizek/
http://www.specmo.cz/2011/clanek/1334168797/jidase/
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Před Velikonocemi jsme hledali na internetu tradiční pečivo, které se odedávna peče právě na oslavu 

svátků jara. Objevili jsme jidáše z tradičního kynutého těsta. Recept jsme opsali, udělali seznam surovin, 

které musíme nakoupit a jako každou středu, kdy máme přípravu pokrmů a vaříme ve cvičné kuchyňce, 

jsme zadělali těsto. Pěkně nám vykynulo, takže se s ním pracovalo jako s modelínou. Vůbec se nelepilo a 

krásně drželo ve tvaru, který jsme mu dali. Vznikly tak tradiční smotané copánky, ale i zajíčkové, ptáčci, 

kuřátka, vajíčka a pavoučci. Potřené vajíčkem před pečením získaly jidáše krásnou zlatavou barvu.  

 

Znakované divadlo – Jelínková Kateřina, as. Maxová 
Před velikonočními svátky jsme dostali pozvání z České komory tlumočníků znakového jazyka na 

divadelní představení pro neslyšící. Neváhali jsme a vyrazili do Prahy. Představení se uskutečnilo v 

divadle Kampa ve staré části Prahy, a proto i cesta byla pro nás velmi zajímavá. Divadelní představení, 

které jsme shlédli se jmenovalo „Zlatý kolovrat“ a bylo připraveno na motivy básně K.J.Erbena. Před 

samotným představením byla sehrána ještě humorná scénka „Konkurz na tlumočníka“. Samotné 

vystoupení bylo neuvěřitelně strhující a překvapující zároveň. Za velmi zajímavou považujeme i výpravu 

celého představení, kterou připravila japonská výtvarnice Yumi Mráz Hayashi. Celé představení bylo 

nastudováno studenty Výchovné dramatiky pro Neslyšící na divadelní fakultě Janáčkovy akademie 

múzických umění v Brně. Závěrem se nás organizátoři i samotní herci zeptali, co se nám nejvíce líbilo a 

zda jsme všemu znakovanému dobře rozuměli. Z Prahy jsme odjížděli s nadějí, že se něco podobného 

bude ještě opakovat a my se toho budeme moci opět zúčastnit. 

  

Odpadová olympiáda – Hofferová 
Svátek naší planety jsme oslavili Odpadovou 

olympiádou, která se uskutečnila na školním 

hřišti. Žáci 1. – 5. tříd ZŠP, přípravného stupně a 

1. – 5. tříd ZŠS třídili přinesený odpad do 

připravených krabic a sportovali v šesti 

disciplínách – slalomový běh, běh s krabicí, 

rychlé koloběžky, hod na cíl, ledové kry a válení. 

Všechny pomůcky na sportovní disciplíny byly 

připraveny z odpadových materiálů a odpadu. 

Žáci s nadšením plnili jednotlivé disciplíny a za 

svou snahu dostali diplom a malou odměnu.  

Poděkování a pochvala patří p. učitelce Kubíkové 

a jejím žákům z 9. B – Míše, Kristýně, Kátě, 

Jirkovi, Dominikovi a Lence, kteří se aktivně 

podíleli na organizaci olympiády.  

 

 

Referát – Hofferová 
Jaké státy sousedí s Českou republikou? Jaké znáte státy Evropy? Kam byste chtěli jet na dovolenou? A 

na spoustu dalších otázek odpovídali žáci 5. A v referátu, který měli zadaný v předmětu Člověk a jeho 

svět. Žáci se velmi snažili a vypracovali pěkné referáty, které museli přečíst před celou třídou a 

poslechnout si hodnocení svých spolužáků.  

 

Den Země v ŠD – Kašparová 
V dubnu slavíme Den Země . S dětmi ve ŠD jsme si povídali, jak je nutné třídit odpad , ze kterého se 

recyklací může vyrobit něco jiného.  

Během jednoho odpoledne si žáci vyrobili ptáka Podivňáka.  

Materiál: roličky toaletního papíru , plata od vajíček , zbytky barevného papíru , obarvená peříčka.  

 

Detektivové hledali červený kontejner – Hofferová 
Detektivové z 5. A se vydali mezi panelové domy hledat červený kontejner, do kterého se vhazují 

vysloužilé elektrospotřebiče. Nedaleko školy na sídlišti Liščí vrch u bloku 700 takový kontejner našli. 

http://www.specmo.cz/2011/clanek/1334169058/znakovane-divadlo/
http://www.specmo.cz/2011/clanek/1335335866/odpadova-olympiada/
http://www.specmo.cz/2011/clanek/1335335876/referat/
http://www.specmo.cz/2011/clanek/1335763053/den-zeme-v-sd/
http://www.specmo.cz/2011/clanek/1337163510/detektivove-hledali-cerveny-kontejner/
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Pozorně si ho prohlédli, přečetli si nápisy a vhodili do něj starý ruční šlehač a baterie. V českém jazyku se 

žáci rozdělili do skupin a o svém detektivním pátrání napsali příběhy, které před celou třídou přečetli.  

 

Hrátky se zvířátky na jaře – Hofferová, Doušová 
Již potřetí jsme se v rámci projektu „Hrátky se zvířátky“ 

vydali na Minifarmu na Dlouhou Louku. Přivítali nás známí 

zvířecí kamarádi – krávy, kozy, ovečky, oslíci, koníci, králíci, 

slepičky a spoustu dalších. A protože je jaro, měli jsme 

možnost setkat se i s mláďaty – telátkem, jehňátky a kůzlátky. 

Získali jsme spoustu nových poznatků o jejich životě a chovu. 

Na farmě jsme si i zasportovali na překážkové dráze, kterou 

jsme si sami sestavili a také odpočívali v nových dřevěných 

chaloupkách. Nenechali jsme si ujít ani fotbálek s pejskem 

Bubákem, který na povel svůj psí míček chytal a nosil. Celé 

dopoledne bylo naplněné pohodou a radostí z nových zážitků. 

Odjížděli jsme jen neradi a těšíme se, že se svými zvířecími kamarády a jejich milými chovatelkami se 

zase brzy uvidíme.  

 

 

 

 

 

 

 

Spolupracujeme s ostatními ZŠ – Šašková 
Naše škola umožnila žákům 15. ZŠ využít pro potřeby výuky náš školní pozemek.  

Chlapci 4. třídy ZŠ odváželi nasekanou trávu na kompost a děvčata odplevelila záhon.  

Společně pak vysadili hlízy rostlin - kany. Žáci pracovali s velkým zaujetím a s radostí.  

 

Najdi si svůj červený kontejner – Hofferová, Nekolová 
Tuto akci pořádala společnost Asekol dne 15.5.2012 na 1.náměstí v Mostě. Žáci si nejprve vyslechli 

přednášku o třídění a recyklaci odpadu, hlavně elektrozařízení a o smyslu červených kontejnerů. Poté si v 

testu vyzkoušeli, zda si z této přednášky vše zapamatovali. Za správně vyplněný test dostali žáci drobné 

dárečky. A následovali další úkoly a cvičení – házení mobilem do červeného kontejneru a skákání v pytli. 

Odměnou pak bylo, řádění v nafukovacím hradu a na trampolíně. Žáci byli nadšení z dárečků a 

připravených disciplín.  

Této akce se zúčastnily třídy : 7.B, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B  

 

 

Zdravá 5 – Hofferová, Doušová 
Ve dnech 22. - 25. května proběhl na naší škole projekt Zdravá 5 - speciální výukový program, ve kterém 

byla pro žáky připravena dvouhodina plná zábavy a her. Hodiny vedly zkušené animátorky, které se 

snažily nenásilnou formou a za pomoci her změnit pohled dětí na ovoce a zeleninu. Projekt se žákům a p. 

učitelkám velmi líbil.  

 

Žáby, žabičky – Hofferová, as. Hofferová 
Žáci 5. A, 2.AS, 5.AS, 4.A a PS ZŠS II. tvořili plakát do výtvarné soutěže „O nejkrásnější žábu“. Práce 

všech tříd, které se do soutěže přihlásily, budou vystaveny ve vestibulu školy. Přijďte se podívat na 

výstavu a zároveň hlasovat 31. 5. nebo 1. 6. a vybrat nejkrásnější žábu. 

  

Divadelní představení „Relativita teorie, aneb Albert A. a jeho cesty časem" – Niklová 
Dne 17. 5. 2012 nám občanské sdružení Freetime ve spolupráci s herci Michalem Gulyášem a Jakubem 

Hejdánkem, uspořádalo na škole divadelní představení "Relativita teorie, aneb Albert A. a jeho cesty 

http://www.specmo.cz/2011/clanek/1337165597/hratky-se-zviratky-na-jare/
http://www.specmo.cz/2011/clanek/1337165997/spolupracujeme-s-ostatnimi-zs/
http://www.specmo.cz/2011/clanek/1337166123/najdi-si-svuj-cerveny-kontejner/
http://www.specmo.cz/2011/clanek/1338188029/zdrava-5/
http://www.specmo.cz/2011/clanek/1338188154/zaby-zabicky/
http://www.specmo.cz/2011/clanek/1338272754/divadelni-predstaveni-relativita-teorie-aneb-albert-a-a-jeho-cesty-casem-quot/
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časem". Celý program je sestaven na základě metodiky MŠTV - 

výchova ke zdraví. Tento program byl určen pro žáky z druhého 

stupně. Témata, kterých se toto představení dotýkalo, byly voda a 

pitný režim, potravinová pyramida, pohybová aktivita, obezita, 

poruchy příjmu potravy, nákazy z jídla.  

 

 

 

 

Pěstování zeleninových natí – Niklová 
V měsíci dubnu jsme s chlapci 8. ročníků v rámci PČ zasadili cibuli sazečku, starali jsme se o ni každý 

den ve třídě. Zasadili jsme ji pro následné využití její natě. Zasadili jsme ji do tří nádob. Do každé nádoby 

jsme vysadili 3 cibule. Zároveň jsme do každé nádoby dali cibule jinak hluboko. Chtěli jsme se 

přesvědčit, v které nádobě nám cibulky nejlépe vyrostou. V nádobě číslo 1 jsme zasadili cibulky 5 cm 

hluboko, v nádobě číslo 2, 2 cm hluboko a v nádobě číslo 3, 1 cm hluboko. Zjistili jsme, že nejlépe nám 

rostli natě v nádobě číslo 1 a 2. Tím pádem jsme si ověřili, že v poslední nádobě byly cibulky nízko pod 

zemí. 

 

Hry se zeleninou rozvíjející smyslové a rozumové poznávání – Niklová 
Se žáky a žákyněmi 6. a 8. ročníků jsme v měsíci květnu uspořádali v rámci PČ „zeleninový den“. 

Nejdříve jsme si společně zopakovali, jaké druhy zeleniny známe, do jakých skupin, kterou zeleninu 

řadíme a jaké jsou možnosti jejího zpracování. K tomuto opakování každý z žáků dostal papír s druhem a 

složením zeleniny a se zpracováním zeleniny. V této teoretické části jsme se především zaměřili na 

rozdělení do správných skupin zeleniny, kterou jsem pro žáky přinesla do školy a s kterou jsme i dále 

pracovali.  

Cíl: cílem této části bylo si zopakovat základní znalosti o zelenině, jejích druzích a umět ji zařadit do 

správné skupiny.  

 

 

Městská Policie nám pomáhá – Průšová 
V dubnu a květnu uspořádala na naší škole preventistka Městské policie v Mostě pí.Jungmanová sérii 

přednášek pro žáky ZŠS, ZŠP a PrŠ. Tématy přednášek byly BESIP- chodec, Bezpečné chování, 

Kyberšikana, Činnost Městské policie, Trestní odpovědnost a Právní vědomí.  

My, žáci z II.PrŠ jsme se zúčastnili besedy o právním vědomí. Dozvěděli jsme se co je to zákon, o 

kriminalitě mládeže, o přestupcích i trestných činech. Porušíme-li zákon, následuje trest. Nevěděli jsme 

třeba, že i odhozený nedopalek cigarety na chodníku je znečišťováním veřejného prostranství, 

přestupkem, za který zaplatíme pokutu. Rušíme-li noční klid po 22.hodině třeba pouštěním hlasité hudby 

v bytě, porušujeme tím občanské soužití a opět za přestupek zaplatíme.  

 

 

 

Zelený den – Hofferová 
Tento den přišli učitelé a žáci do školy v zeleném oblečení. 

Všechny třídy se nechaly vyfotografovat do soutěže „O 

nejzelenější třídu“. Nejzelenější třídou se stala 7. BS, 7. A a 4. A. 

Třídy obdržely diplom a sladkou odměnu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.specmo.cz/2011/clanek/1338531953/pestovani-zeleninovych-nati/
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O nejkrásnější žábu – Hofferová 

V rámci projektu Žáby, žabičky proběhla na naší 

škole výtvarná soutěž „O nejkrásnější žábu“. Žáci s 

učiteli dostali hlasovací lístky a vybírali z 25 prací 

žábu, která se jim nejvíce líbila. A kdo dostal nejvíce 

hlasů? Celkem bylo odevzdáno 151 platných hlasů, 1 

hlas byl neplatný. Na prvním místě s 17 hlasy se 

umístila 7. BS /číslo 8/, na druhém místě s 15 hlasy 5. 

A /číslo 2/ a na třetím místě skončila 5. B s 13 hlasy 

/číslo 13/. Vítězné třídy dostaly pěkné odměny, třídy, 

které nevyhrály, získaly čestné uznání za účast v 

projektu.  

 

Sklízení úrody v rámci Pč - 6. tř. – Niklová 
Dne 30. 5. 2012 jsme v rámci PČ sklízeli ze školního záhonu vlastnoručně vypěstované ředkvičky. O 

záhon se po celou dobu pěstování starali žáci ze třídy 8. A a žákyně ze třídy 6. A, B. Všichni se o záhon 

starali v rámci předmětu PČ. A protože jsme se o něj starali řádně, pravidelně jsme ho zalévali a 

odplevelovali, odměnou nám byla velmi pěkná úroda ředkviček.  

 

Výlet 8.AS – Jelínková Ivana 
Žáci z třídy z 8. AS si na Den dětí udělali výlet do Litvínova. Jízda tramvají byla pro mnohé velkým 

zážitkem. V Litvínově jsme se prošli po náměstí a navštívili cukrárnu. V cukrárně byl obrovský výběr 

zákusků, tak byl pro nás problém si vybrat. Po příjemně strávených chvílích v cukrárně nás čekala cesta 

tramvají zpět.  

 

Před heřmánkem smekni, před bezem klekni! – Prošková 
Naše školní zahrada skýtá velké bohatství. Tím pokladem není nic víc, než Bez černý. Mnoho z vás okolo 

něj projde bez povšimnutí, ale třída 7.BS se raduje při rozvití prvních květů. Natrhat tyto květy je snadné 

a udělat z nich sirup nebo limonádu zvládne každý. A co si tak z nich usmažit Kosmatice? Kosmatice jsou 

podobné lívanci, které můžeme obalit ve skořicovém cukru. Když do těsta zamícháme česnek a oblíbené 

koření, získáme Kosmatice na slano, ty pak můžeme podávat s bramborem. My jsme si vyzkoušeli obě 

varianty. Škoda, že plody Černého bezu dozrávají o prázdninách. To bychom se jistě pustili do povidel 

nebo kompotu.  

 

Utajená místa- Prošková 
Myslíte si, že znáte naši školu dobře, že jste byli ve všech zákoutích a žádné místo vás nemůže překvapit? 

To si žáci 7.BS mysleli také. Když jsme však navštívili školní dílny, úklidovou místnost paní uklízečky a 

pracovní místnost pana Cibulky, nestačili jsme se divit. Tolik nových a neznámých věcí. A co teprve, 

když jsme mohli probádat školní kuchyni. To už jsme se teprve nestačili rozhlížet. Žáci se také seznámili 

s pracovní náplní paní uklízečky, paní kuchařky a pana údržbáře. V neposlední řadě si prohlédli veškeré 

nástroje a předměty, které ke své profesi všichni potřebují.  

 

Den dětí ve 2.A – Vondráčková 
1.června se naše třída proměnila v malé závodiště,. Děti soutěžily v hodu na kelímky, v přenášení míčku 

na lžíci a dalších disciplínách, odpovídaly na vědomostní otázky a na závěr absolvovaly orientační závod 

v prostorách školy, na jehož konci je čekal poklad v podobě sladké odměny, dáreček a diplomy. Přestože 

bylo nepříznivé počasí, den se vydařil.  

 

 

 

 

 

http://www.specmo.cz/2011/clanek/1338789647/o-nejkrasnejsi-zabu/
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Odpočíváme ve snoezelenu – Mayerová 
Po celodenním učení si velmi rádi odpočineme v našem snoezelenu. Není to ale ledajaký odpočinek! Je to 

velmi klidné a tiché prostředí, kde relaxujeme a přitom na nás působí různé světelné a zvukové prvky, 

vůně, hraje zde příjemná hudba a cítíme se tu dobře. Vždy tady načerpáme nové síly.  

 

 

ZŠS na školním pozemku – Tučková, Jelínková Ivana 
V rámci pracovní výchovy chodíme pravidelně na školní pozemek. Od jara tam pěstujeme ředkvičky, 

hrášek a jiné dobroty. Chodili jsme zalévat a kontrolovat, jak se daří vypěstovat z malinkého semínka 

zdravou pochoutku. Teď před prázdninami jsme se rozhodli, že je čas na sklizeň a zároveň přípravu 

záhonků na letní volno. Práce bylo hodně, tak se zapojili úplně všichni. Za odměnu jsme si pochutnali na 

výborné a zdravé zelenině.  

 

 

Psssst.......právě probíhají závěrečné zkoušky 

Praktické školy – Horňáková 
Letos dělá závěrečné zkoušky pět žáků druhého 

ročníku Praktické školy dvouleté. Předsedkyní 

zkušební komise je Mgr.Bendelová, ředitelka školy v 

Trmicích, dalšími členy jsou Mgr.Slapničková, 

Mgr.Horňáková a přísedící Mgr.Brunnerová.  

14.června zahájila v 8hodin ráno oficiálně paní 

ředitelka Bendelová závěrečné zkoušky a následovala 

několikahodinová praktická zkouška z předmětu Ruční práce. Každý si připravil zhotovení výrobku 

technikou, kterou si vybral z předepsaného seznamu témat. Hodnotily se tak výrobky zhotovené tkaním, 

drháním, vypichováním a práce s keramickou hlínou. Všichni dnes absolvovali na výbornou. 21.června 

jsou ústní zkoušky z předmětů Příprava pokrmů a Rodinná a zdravotní výchova. Všichni, celá třída, jsme 

jim popřáli hodně štěstí a připili jsme si na jejich zdárné ukončení studia.  

21.června se všichni dostavili k ústním zkouškám. Nervozita byla cítit, ale vlídným a trpělivým jednáním 

všech pedagogů se podařilo žáky uklidnit. Z Rodinné a zdravotní výchovy byly otázky pro žáky těžší, 

přesto témata Batole, Novorozenec, Péče o nemocné dítě a Hra a hračka v životě dítěte dopadla 

chvalitebně. Na Porod je Kristýna připravena na výbornou, snad se jí tyto vědomosti budou jednou hodit. 

Z Přípravy pokrmů byly zodpovězeny otázky Výživová pyramida, Moučníky, Ryby a mořské plody, 

Luštěniny a Přílohy. Všichni zkoušky zvládli, Kristýna Heráková s vyznamenáním, na samé výborné.  

 

 

Výlet ZŠS – Gregorová 
Již tradičně se téměř celá ZŠS rozloučila se školním rokem 2011/2012 výletem za zvířátky. Tentokrát 

jsme vybrali oboru ve Mstišově. Nejenom, že nám přálo počasí, ale děti viděly  

z bezprostřední blízkosti labutě, kachny, pštrosa, lišku, kozy, ovečku, koně, morčata a kunu, ale také 

srnky, jeleny, daňky a divoká prasata s malými pruhovanými selátky. Většina zvířat se nechala hladit i 

krmit, což byl pro děti obrovský zážitek. Bylo příjemné, že v areálu obory si mohly děti také odpočinout, 

nasvačit se a pohrát si. Výlet se nám opravdu vydařil!  

 

Tkalcohraní – Nekolová 
Dne 14.6. si naši žáci třídy 5.A a 7.B vyzkoušeli techniku vypichování a práci s ovčí vlnou. Pozvala nás 

Základní škola praktická v Litvínově.  

Žáci se naučili pracovat s mokrou variantou, kdy váleli kuličky, které namáčeli do vody a mýdlem 

zapracovávali do sebe. Vrstvením různých barev vznikla větší kulička, která se nechala 3 dny ztvrdnout. 

Poté se rozkrojila a vznikl z ní barevný tulipán.  

 

 

 

http://www.specmo.cz/2011/clanek/1339758284/odpocivame-ve-snoezelenu/
http://www.specmo.cz/2011/clanek/1340090823/zss-na-skolnim-pozemku/
http://www.specmo.cz/2011/clanek/1340091071/psssst-prave-probihaji-zaverecne-zkousky-prakticke-skoly/
http://www.specmo.cz/2011/clanek/1340091071/psssst-prave-probihaji-zaverecne-zkousky-prakticke-skoly/
http://www.specmo.cz/2011/clanek/1340710995/vylet-zss/
http://www.specmo.cz/2011/clanek/1340711768/tkalcohrani/
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Koníci nás baví – Vondráčková, Doušová 
O tom, zda je pravdivé tvrzení, že „nejkrásnější je 

pohled na svět z koňského hřbetu“, jsme se rozhodli 

přesvědčit my žáci 2. A, 4. A a někteří  žáci 3.A. 

Nelenili jsme, doma jsme připravili krmení pro koníky 

v podobě mrkve, jablíček a suchého pečiva a vydali se 

na HIPODROM. Cesta byla dlouhá, ale zvědavost a 

těšení nám nedalo myslet na únavu. Na konci naší túry 

na nás čekali milí ošetřovatelé 24 koníků. Provedli nás 

po stájích, ukázali, jak o koně pečují, čím je krmí, a co 

všechno k péči o koně potřebují. Zaujalo nás, že 

dospělý kůň vypije denně až 40 litrů vody.  Poté už na 

nás čekal osedlaný poník Čert a kobylka Tori. Dostali jsme helmu a jízda mohla začít. Připadali jsme si 

jako rytíři a princezny z pohádky. Při vybarvování obrázků koníků, které jsme na památku věnovali našim 

průvodcům, jsme si odpočinuli a zbytek energie vyskákali na trampolíně a vyběhali v pěkném přírodním 

prostředí. V jednom máme jasno:“Do koňského sedla se zase rádi vrátíme.“ 

 

Psí olympiáda – Nastoupilová 
Dnes jsme se my, žáci a učitelé Základní školy speciální, sešli na školním hřišti, abychom si společně 

s pejsky a jejich páníčky zasoutěžili ve sportovních disciplínách. Celé dopoledne nás pejsci doprovázeli 

při přelézání a přeskakování různých překážek, při slalomu, při chůzi po balančních ježcích, při hodu do 

dálky a při prolézání tunelem. Za každý splněný úkol dostal každý žáček razítko na speciální kartičku a 

sladkou odměnu. Tentokrát nás také přišel navštívit i pan Jiří Kurcin ze zastupitelstva města Mostu a také 

paní novinářka z týdeníku Homér. A protože nám přálo  počasí a nepršelo, prožili jsme pohodové a 

příjemné dopoledne.  Děkuji všem, kteří se na průběhu této akce přímo i nepřímo podíleli, tedy panu 

učiteli Rakovi a paní učitelce Šaškové s chlapci z 8. a 9. tříd, kteří nám krásně uklidili hřiště a žákům 

z 9.B, kteří připravovali sportovní náčiní a asistovali menším žákům. Dále kolegům canisterapeutům 

s jejich psími pomocníky-p. Láďovi Pozdníčkovi a p. Leoši Vokálovi z o.s.Na louce z Chomutova, p. 

Lucii Gärtnerové, sl.Růženě Jarošové, sl.Jitce Bočkové, sl.Boženě Veselé a p. Václavu Gaertnerovi z o.s. 

Aaja.      
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I. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI a dalších kontrol 

V průběhu roku byly provedeny kontroly:  
 
21.11.2011 – 25.11.2011 kontrola veřejnosprávní – ČŠI z Ústeckého inspektorátu; 
 
 
21.2.2012 kontrola KHS – bezpečnost a ochrana zdraví žáků a dodržování hygienických požadavků; 

21.2.2012 kontrola KHS – školní jídelna – dodržování hygienických požadavků, spotřební koš, 

manipulace s masem a vejci, manipulace s odpady, skladování potravin; 

27. a 28.2.2010 – měření azbestu a mikroorganických částic 

10.4.2012 – kontrola KHS – školní jídelna – hodnocení jídelníčků. 

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“ 
 

Projekt EU peníze školám 

Moderní vyučování pro každého 
Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.0239 
Výše dotace: 1 288 028,- Kč 
Dotace z MŠMT z Evropského sociálního fondu OPVK. 
Délka trvání: 4. 10. 2010 – 3. 4. 2013 
V 16 šablonách je aktivně zapojeno 22 pedagogů naší školy a zatím podpořeno zhruba 150 žáků.  
 
V době od 4. 10. 2010 do 31. 5. 2012 byl pořízen v rámci neinvestičních výdajů majetek v hodnotě 
421 940,80 Kč: 

 3 ks interaktivní tabule 

 17 ks učitelských notebooků s příslušenstvím 

 1 ks externí disk 
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 7 ks žákovských počítačů 

 15 ks USB flash 

 2 ks ČB tiskáren, 1 ks barevné tiskárny a 1 ks multimediální tiskárna 

 2 ks laminovací stroje 

 1 ks fotoaparát 

 1 ks digitální kamera 

Do kabinetních sbírek Fyziky, Informatiky a Žákovské knihovny přibyly pomůcky v hodnotě 22 282,- 
Kč. 
Spotřební materiál potřebný ke tvorbě vzdělávacích materiálů/digitálních učebních materiálů (dále 
jen VM/DUM) byl pořízen v hodnotě 75 832, 50 Kč. 
 
V rámci šablony I/3 (DVPP - Čj) byly proškoleny 2 učitelky a v šabloně II/3 (DVPP – NJ) byla proškolena 
1 učitelka. 
 
Autorům VM/DUM bylo vyplaceno na odměnách za práci 329 560,- Kč. 
V době od 4. 10. 2010 do 31. 5. 2012 bylo vytvořeno 540 VM a 150 DUM. 
VM/DUM byly vytvořeny pro předměty Čj, NJ, CH, F, Z a ČS na Základní škole praktické a pro 
předměty RV, VU, Po, P, ČT, OV na Základní škole speciální. VM/DUM byly vytvořeny pro žáky s LMR, 
SMR, autismem, pro žáky nemluvící, neslyšící. Na tvorbě VM/DUM se podílí 15 učitelů a 2 asistenti 
pedagoga. 
Byly odeslány 3 monitorovací zprávy. 
Vytvořené VM/DUM jsou sdíleny na intranetu školy a na sdílených dokumentech SkyDrive pro 
veřejnost. 

 

OVOCE DO ŠKOL 

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. 

 

Složité životní situace 

V rámci výchovy a prevence sociálně patologických jevů škola zapojila žáky 2. stupně ZŠP a PrŠ do 

projektu „Ukažme žákům správnou cestu“. Prevence problémových situací v životě dětí a mládeže 

(šikana, rasismus, domácí násilí, sebevražda, krádeže, alkohol a drogy)."Naučme žáky zvládat těžké 

životní situace a ukažme jim, jak se v nich správně zachovat. Finanční prostředky poskytl KÚÚK – 

15.000,- Kč. 
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N. Spolupráce školy s organizacemi 

Pedagogická činnost  

Škola spolupracuje v oblasti pedagogicko psychologické se speciálně pedagogickými centry a 

s pedagogicko psychologickou poradnou. Tato poradenská zařízení poskytují odborná 

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

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

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

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

v Teplicích: www.spcteplice.cz  

Pedagogicko psychologická poradna v Mostě: www.pppuk.cz  

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

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

 

Odborná činnost  

Škola zabezpečuje studentům středních i vysokých škol dlouhodobé, krátkodobé i  

průběžné praxe. Studentům Vysoké školy pedagogické v Ústí nad Labem, Vyšší odborné  

a Střední pedagogické školy v Mostě exkurze ve škole.  

 

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

 

Preventivní činnost  

Škola spolupracuje v rámci preventivní činnosti v oblastech protidrogové prevence,  

prevence sociálně patologických jevů a výchovy ke zdravému způsobu života:  

- „K“-centrum v Mostě  

- Městská policie Most  

- PPP Most  

- Policie ČR v Mostě  

- OHES v Mostě  

 

Profesní orientace žáků  

V oblasti profesní orientace žáků spolupracuje výchovná poradkyně se středními  

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  

- - 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:  
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Dopravní podnik města Mostu a Litvínova – autobusy zdarma 

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

             Coal Services a.s. – vybavení terapeutické místnosti 
 

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s: Veolia Voda – kompenzační pomůcky 
 

Labar, s. r. o. - barvy 
 
 

 

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

 Učitelé ZŠS začali učit v 1.,2. a 7.,8. ročníku podle nového ŠVP pro ZŠS, pro rehabilitační program i pro 

přípravný stupeň. 

Byl zpracován nový ŠVP pro Praktickou školu dvouletou. 

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.  

 Škola bude mít od příštího školního roku jiný název: Základní škola a Střední škola, Most, Jana 

Palacha 1534, příspěvková organizace            

                                                                                                                                                                                

Datum zpracování zprávy: dne 30.8.2012 

Datum projednání  pedagogickou radou: dne 3.9.2012 

Datum schválení školskou radou: dne 10.9.2012 

      Mgr. Hana Slapničková 

      

 

http://www.dpmost.cz/
http://www.prooffice.cz/
http://www.nfveolia.cz/
http://www.labar.cz/
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PŘÍLOHA 
 
E. Výsledky vzdělávání – přehled 

 

J. Hospodaření školy 

 



  

 

61 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

62 

 

 



  

 

63 

 

 

 



  

 

64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

65 

  

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2011 
 

              Zařízení hospodařilo v roce 2011 s následujícím majetkem - stav k 31.12.2011 : 

        Stavby 
     

39 180 232 Kč 

Pozemky 
     

3 802 625 Kč 

Dlouhodobý  nehmotný majetek / od 7 001 Kč do 60 000 Kč / 48 787 Kč 

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí / nad 40 001 Kč / 1 855 363 Kč 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek / od 3 001Kč do 40 000 Kč / 4 514 927 Kč 

JDDHM+JDDNM v operativní evidenci  /1 Kč do 3 000 Kč + technické zhodnocení / 10 013 994 Kč 

Kulturní předměty 
    

46 959 Kč 

Materiál na skladě 
    

32 745 Kč 

Finanční prostředky na běžném účtu 
  

2 749 315 Kč 

Finanční prostředky na běžném účtu FKSP 
  

11 776 Kč 

Hotovost v pokladně 
   

29 177 Kč 

Ceniny 
     

779 Kč 

        Hlavní činnost 
     

        1) Výnosy         30 213 840 Kč 

a) přijaté příspěvky a  dotace ze státního rozpočtu : 
 

26 487 840 Kč 
UZ 33 
353 

 
platy 

  
18 769 250 Kč 

 UZ 33 
353 

 
odvody  

  
6 381 620 Kč 

 UZ 33 
353 

 
FKSP 

  
187 710 Kč 

 UZ 33 
353 

 
ONIV přímé 

 
343 900 Kč 

 UZ 33 
015 

 
program Hustota a specifika 

 
264 060 Kč 

 UZ 33 
027 

 
posílení úrovně pedagogických pracovníků 510 300 Kč 

 UZ 33 
017 

 
školní potřeby pro žáky 1.ročníku zákl.vzd. 10 000 Kč 

 UZ 33 
025 

 
kompenzační pomůcky 

 
21 000 Kč 

 b) přijaté příspěvky a  dotace z rozpočtu ÚSC : 
  

3 726 000 Kč 
UZ 00 
092 

 
prevence rizikového chování v ÚK 15 000 Kč 

 UZ 00 
000 

 
provozní dotace 

 
3 711 000 Kč 

 c) ostatní výnosy: 
    

1 094 229 Kč 

 
z toho: stravné ze školní jídelny 

 
392 044 Kč 

 

  
nájemné - byt školníka 

 
39 541 Kč 

 

  
poplatky za školní družinu 

 
3 400 Kč 

 

  
úroky a haléřová vyrovnání 

 
1 232 Kč 

 

  
sponzorské dary - věcné 

 
16 609 Kč 

 

  
za poškozené učebnice 

 
318 Kč 

 

  

refundace mezd +odvodů mezd od ÚP za 
VPP 266 620 Kč 

 

  
čerpání rezervního fondu 

 
374 465 Kč 

 

        2) Náklady:         31 260 914 Kč 

  z toho: spotřeba materiálu 
 

1 071 441 Kč 
 

  
spotřeba energie 

 
1 455 839 Kč 

 

  
opravy a udržování 

 
585 313 Kč 

 

  
cestovné 

  
7 434 Kč 

 

  
ostatní služby 

 
490 783 Kč 

 

  
mzdové náklady 

 
19 716 103 Kč 

 

  
zákonné sociální pojištění 

 
6 643 062 Kč 
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zákonné sociální náklady 

 
224 004 Kč 

 

  
jiné sociální náklady 

 
67 822 Kč 

 

  
jiné sociální pojištění 

 
86 120 Kč 

 

  
ostatní náklady z činnosti 

 
19 564 Kč 

 

  
odpisy dlouhodobého majetku 878 776 Kč 

 

  
ostatní finanční náklady 

 
14 653 Kč 

 

        

 
Vedlejší činnost škola nevykazuje, nemá ji ve zřizovací listině. 

  

        Rozdělení kladného výsledku hospodaření: 
    Kladný hospodářský výsledek ve výši 47.154,83 Kč, který byl vytvořen z úspory energií, byl navrhnut 

k přídělu do rezervního fondu školy. 
    

        
        

        Přehled tvorby a čerpání fondů: 
    

        Rezervní fond-ze zlepšeného výsledku hospodaření       

Stav k 1.1.2011 
 

535 898 Kč finanční krytí 535 898 Kč 
  Tvorba - příděl HV za rok 2010 42 925 Kč 

    Čerpání  -  
 

0 Kč 
    Stav k 31.12.2011 

 
578 823 Kč finanční krytí 578 823 Kč 

  Rezervní fond-z ostatních titulů         

Stav k 1.1.2011 
 

0 Kč finanční krytí 0 Kč 
  Tvorba - příděl HV za rok 2011 499 961 Kč 

    Čerpání  -  
 

374 465 Kč 
    Stav k 31.12.2011 

 
125 496 Kč finanční krytí 125 496 Kč 

  Investiční fond             

Stav k 1.1.2011 
 

0 Kč finanční krytí 0 Kč 
  Tvorba - odpisy z majetku        878 776 Kč  

    Čerpání - odvod zřizovateli        878 000 Kč  
    Stav k 31.12.2011 

 
776 Kč finanční krytí 776 Kč 

  Fond odměn             

Stav k 1.1.2011 
 

       333 710 Kč  finanční krytí 333 710 Kč 
  Tvorba -  

  
0 Kč 

    Čerpání -  
  

0 Kč 
    Stav k 31.12.2011 

 
333 710 Kč finanční krytí 333 710 Kč 

  FKSP               

Stav k 1.1.2011 
 

         82 098 Kč  finanční krytí 82 098 Kč 
  Tvorba - ze mzdových prostředků        195 384 Kč  

    Čerpání - dle stanoveného 
plánu        245 727 Kč  

    Stav k 31.12.2011 
 

         31 755 Kč  finanční krytí 11 776 Kč (dorovnání proběhlo v 1/2012) 

                

        

        

        K datu 31.12.2011 proběhla inventarizace veškerého majetku,žádné rozdíly nebyly zjištěny, závěrečný 

zápis byl zaslán na Krajský úřad Ústeckého kraje. 
   

        K datu 31.12.2011 nevykazujeme žádné pohledávky po lhůtě splatnosti. 
  

        Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve zkráceném rozsahu za rok 2011 byla odeslána na Krajský 

úřad Ústeckého kraje dne 1.2.2012. Žádnou z provedených kontrol nebyly zjištěny nedostatky,rovněž 

tak v rámci vnitřního kontrolního systému bylo shledáno vše v pořádku. 
  

         


