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 A. Základní údaje o škole 

 

Základní škola a Střední 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 

mailto:vedenil@specmo.cz
http://www.specmo.cz/
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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 

           

          Marcela Slachová –zvolena zákonnými zástupci žáků 

          Mgr. Dáša Kubíková –zvolena ped. pracovníky 

          Bc.Ilona Kozlová –jmenována zřizovatelem    

 

            

           

 

 

 

 

 

Součásti školy 

     

 SOUČÁSTI  ŠKOLY                                                                                                                   

KAPACITA    

                                                                               

1. ZŠ praktická a  2. ZŠ speciální                                                                               

celkem 320 žáků  

 

3. Praktická škola dvouletá                                                                                        

28 žáků  

 

4. Školní družina                                                                                          

     30 žáků  

 

5. Školní jídelna                                                                                          

110 jídel 

   

6. Přípravný stupeň ZŠ speciální                                                                                                            

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 
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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  

 zaměřením na různé oblasti.  

 

           Školní jídelna zajišťuje stravování žákům i zaměstnancům.  

 
            

 A.1 Charakteristika školy 

 

Ve školním roce 2013/2014 bylo ve škole 28 tříd, 2 oddělení ŠD; od 2. pololetí 

školního roku byla zřízena třída – VII.C -  29 tříd. 

  Na začátku školního roku bylo v ZŠS – 78 žáků, v ZŠP 174 žáků a v PrŠ 21 žáků, celkem 

273žáků.  Během roku přistoupilo 37 žáků a odhlásilo se 34 žáků. Stav na konci školního roku 

– 276 žáků. 

ZŠ speciální: 

 13 tříd                  76 žáků; 13 učitelů; 12 asistentů pedagoga 

ZŠ praktická:   

14 tříd                   174 žáci; 17,5 učitelů; 1 asistent pedagoga 

Praktická škola:  

2 třídy                          18 žáků; 2 učitelé; 2 asistenti pedagoga 

Školní družina: 

 2 oddělení                    22 žáků; 2 vychovatelky 
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           Celkem ve 29 třídách na konci škol. roku bylo 276 žáků, které učilo 34 učitelů     

           + 2 zástupkyně, 1 ředitelka a 16 asistentů pedagoga + 3 z ÚP. 

           Školní družina měla 2 oddělení, ve kterých bylo zapsáno 22 žáků - 2 vychovatelky. 

 

VYBAVENÍ ŠKOL 

 V budově školy jsou 4 tělocvičny, z nichž jedna slouží jako rehabilitační centrum a jedna jako   

posilovna. Chodby školy jsou využity pro jízdu na tříkolkách, hry a stolní tenis.  Na školním 

hřišti jsou zabudované 2 stoly na stolní tenis. Odborné učebny - cvičná kuchyňka; hudebna a 

multimediální učebna; odborná učebna; učebny  Pč a Vv pro 1. stupeň; učebna NJ; 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. Škola má žákovskou i učitelskou knihovnu a 11 

kabinetů pro pomůcky v jednotlivých předmětech. 

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

(bezbariérový přístup - výtah, schodolez). 

 

 

 

  

A.2 Charakteristika jednotlivých druhů škol a zařízení: 

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

Umožňuje nezbytnou přípravu na vzdělávání dětem s těžším mentálním postižením,                       

postižením více vadami a autismem. 

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

nástupu k plnění povinné školní docházky. Opatření odpovídá trendu včasné odborné speciálně 

Školní jídelna:                        1,5 kuchařky 

 35 stravovaných žáků + 48 zaměstnanců 

 

Přípravný stupeň  ZŠS               

 1 třída                                       8 žáků; 1 učitel; 1 asistent pedagoga 
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pedagogické péče o děti se zdravotním postižením a je uplatňováno v mnoha zemích EU. 

Přípravný stupeň významně slouží dětem s nejtěžšími formami zdravotního postižení v 

náročném období zahájení plnění povinné školní docházky.  

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

schopností, psychických zvláštností, zejména nedostatečnou úrovní koncentrace pozornosti a 

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

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

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

je vzdělávána podle individuálního vzdělávacího plánu. 

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

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

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

do společenského života.  

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

k možnostem daným povahou a stupněm postižení. 

 

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

Program je koncipován tak, aby žáci v různém pásmu lehkého mentálního postižení mohli 

dosáhnout co nejvyšší možné úrovně osobnostních kvalit, za podpory speciálně vzdělávacích 

metod a díky vyváženému působení na jejich rozvoj v oblasti kognitivní, sociální, emocionální i 

volní. 

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

mohou využít ke zvýšení kvality osobního života včetně profesního uplatnění. Je zde kladen 

větší důraz na rozvíjení sociálních, komunikačních schopností a na vytváření praktických 

dovedností.  
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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: Školní družina plní funkci výchovnou, vzdělávací a sociální. Svým programem 

navazuje na základní školu, rozvíjí a prohlubuje vědomosti a dovednosti žáků. Cílenými činnostmi 

rozvíjí kompetence žáků a dává tak dostatek podnětů pro naplňování volného času. Respektuje 

potřeby všech žáků a harmonicky rozvíjí jejich osobnost i s jejich speciálními potřebami. Umožňuje 

žákům osvojit si a procvičit strategie učení v návaznosti na ŠVP. Podněcuje k tvořivému myšlení, 

logickému uvažování a řešení problému. Vede žáky k otevřené komunikaci a rozvíjí schopnosti 

spolupracovat a respektovat práci vlastní i druhých. Vede žáky k toleranci a k ohleduplnosti k 

druhým lidem.  

Svou nabídkou činností se snaží o co největší využití poznatků v praktickém životě a 

samostatnosti.  

Naše školní družina nabízí:  

 zájmové vzdělávání formou zájmových, vzdělávacích a spontánních činností, odpočinku  

a relaxací, výchovou, hrou, učením, individuální prací  

  podporuje citlivé vztahy k lidem, k ochraně přírody a 

zdraví  

  otevřenou komunikaci  

 příjemné a přátelské klima, ovzduší tolerance a 

ohleduplnosti, jasný režim a pravidla 
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  rozvíjí tvořivost a estetické vnímání  

 spojeni žáků různých věkových skupin a postižení, vzájemnou 

pomoc a předávání zkušeností  

 respekt k individuálním dovednostem a schopnostem žáků, 

vzhledem k jejich mentální úrovni  

 

Školní jídelna: ve školní jídelně se stravovalo v průměru 35 žáků a 48 zaměstnanců. 

Většina žáků pochází ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. S tím souvisí i vysoká 

nezaměstnanost rodičů našich žáků. Na obědy do školní jídelny chodí jen děti zaměstnaných 

rodičů, ostatní rodiče nejsou schopni žákům obědy platit. 

 

 B. Přehled oborů vzdělávání 

 

I. Základní škola speciální              

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 pro ZŠS „Slunce svítí všem“ ŠVP č.j. 1/2010. 

II. Základní škola praktická     

 Od 1.9.2007 –Školní vzdělávací program pro ZŠ - LMP „Slunce svítí všem“ ŠVP č.j. 

7/2007.  

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

ročníku. 

Ve třídě pro integrované žáky se zdravotním postižením – Školní vzdělávací program pro ZŠ 

„Slunce svítí všem“ ŠVP č.j.: 1/2011. 

III. Praktická škola dvouletá    

 Od 1.9.2012 v 1. ročnících Školní vzdělávací program „Slunce svítí všem“ – ŠVP č.j.: 

10/2012. 
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C. Údaje o zaměstnancích školy 

 

Pedagogičtí pracovníci- 55 (bez 3 asistentů – VPP) 

               Věkové složení – průměr 44,6 let.   

VĚK POČET Z TOHO ŽEN 

Do 25 let           4               4 

Do 30 let           1               1 

Do 35 let           6               5 

Do 40 let            9                         9 

Do 45 let           4               4 

Do 50 let          15             14 

Do 55 let         11             11 

Do 60 let           3               3 

60 a více           2               2 

                

  
                         Platové zařazení 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   
 

 Dosažená kvalifikace 
 

VZDĚLÁNÍ POČET 

Střední pedagogické              12 

Střední nepedagogické                9 

DiS. - ergoterapeut                3 

Bakalářské pedagogické                3 

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           10 

       12           24  

       13             3 
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Nepedagogičtí pracovníci – 13 (personalistka, účetní, hospodářka, školník, 
údržbář, 6 uklízeček, 2 kuchařky)+ 1 ÚP spisová služba 

 
                  Věkové složení – průměr 55,2 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 21. a 22. ledna 2014. Dostavilo 

se 14 žáků, 12 žáků bylo přijato k základnímu vzdělávání, dvěma žákům byl dán na žádost 

rodičů a doporučení lékaře i PPP odklad školní docházky. 

Přijímací řízení do Praktické školy proběhlo dne 24.4.2014 a k dennímu studiu bylo přijato 13 

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

VĚK POČET Z TOHO ŽEN 

Do 25 let          0               0 

Do 30 let          0               0 

Do 35 let          0               0 

Do 40 let           1               1 

Do 45 let          1               1 

Do 50 let           3               3 

Do 55 let          1               1 

Do 60 let          5               4 

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

v SPC.  

 

D.1 Integrovaní žáci a žáci s IVP ve školním roce 2013-2014: 

  Integrovaných žáků celkem                   72 (mentální postižení + jiné 

postižení) 

  Sluchově postižených            5 

  Zrakově postižených                       9      

  Tělesné postižení                                  19     

  Autismus                        26 

  Řečové postižení                        11 

  Kombinované postižení                                      3  (mentální, zrakové, tělesné) 

 

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

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

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

v PPP nebo SPC, kde se stanoví další postup jejich vývoje, způsobu výchovy a vzdělávání. 

 

 

E. Výsledky vzdělávání – přehled 
 

  příloha - viz tabulky    

E.1 Vycházející žáci:  

            36 žáků, z toho 4 žákům byla prodloužena školní docházka, 2 žáci ukončili PŠD v zahraničí, ze 

30 vycházejících žáků  bylo přijato 22 do odborných učilišť, z toho 7 žáků pokračuje ve vzdělávání v naší 

PrŠ, 8 žáků se zaeviduje na ÚP. 

  

Umístění žáků: 
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        ŠKOLA                                                                                POČET 

SŠTG a A Chomutov                                                                   4 žáci 

SPŠ a SŠGS Most, J. Palacha                                                     11 žáci 

Praktická škola Most                                            7 žáků 

Registrace na ÚP Most                                              8 žáků 

  

V Praktické škole dvouleté ukončili vzdělávání závěrečnou zkouškou 2 žáci a 13 žákům bylo 

vzdělávání prodlouženo o 1 rok ze zdravotních důvodů a s ohledem k jejich postižení. Jedna 

žákyně s ukončenou závěrečnou zkouškou pokračuje ve vzdělávání ve SŠ gastronomie a služeb 

v Mostě. 

 

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 + PŠ pod vedením pí.uč. 

Machové. MS se scházela pravidelně i operativně, projednávaly se úkoly vyplývající z celoročních plánů 

především pedagogicko organizačního charakteru; informace k projektům;  vnitřní záležitosti školy; 

sjednocení vedení dokumentace;  metodické postupy; pokyny k vyplňování Bakaláře; na základě 

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

přizpůsobovali tematické plány i z hlediska uplatnění mezipředmětových vztahů v jednotlivých ročnících;  

učitelé MS 2. stupně ZŠP si stanovili časové úseky jednotlivých okruhů učiva ze ŠVP a dohodli se na 

způsobu prověřování učiva; průběžně se uskutečňovaly vzájemné hospitace;  pro rodiče byly připraveny 

ukázkové hodiny v tkz. „Otevřeném vyučování“; předávaly se poznatky z akcí, pořádaných v rámci 

DVPP, 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; projednávalo se používání učebnic a pracovních sešitů; výběr aplikací pro iPady, které se staly 
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běžnou součástí výuky a jejichž zavedením se výrazně posunula kvalita a efektivita výuky; nově bylo 

zavedeno otevřené vyučování pro rodiče; připravovaly se projekty, soutěže a akce školy. Pro zájemce 

proběhlo školení o globální metodě čtení a o správném metodickém postupu při výuce čtení analyticko – 

syntetickou metodou. Pedagogičtí pracovníci si i v letošním šk. roce prohlubovali znalosti v oblasti 

počítačové gramotnosti a využívání dalších moderních technologií (např. využití řezacího plotteru).  

Učitelé se zúčastnili pracovního workshopu v rámci projektu „Učíme se být odpovědní – Zlepšení 

rovných příležitostí dětí a žáků se speciálně vzdělávacími potřebami v regionu Ústeckého kraje“. Byla 

také využívána a pravidelně doplňována Burza výukových materiálů. 

Všechna metodická sdružení spolupracovala s výchovnou poradkyní, s koordinátorkou environmentální 

výchovy, s metodičkou prevence i s koordinátorem ICT.   

Metodické sdružení autismus pod vedením pí. uč. Jelínkové se sešlo třikrát; na úvodní schůzce si 

učitelé prodiskutovali zásady a principy strukturovaného vyučování; problémy žáků s PAS s generalizací 

dovedností, důležitost vhodné motivace a využití internetu při vytváření krabicových úkolů; sjednotili 

metodické postupy při výuce žáků s autismem a sestavování rozvrhů. Připomněli si možnosti utváření 

komunikačních dovedností a používání systému vizuální komunikace VOKS; také se upřesnila práce 

asistentů pedagoga. V rámci MS se pořádala v únoru schůzka s rodiči žáků s PAS, schůzka měla veliký 

ohlas ze strany rodičů. V březnu proběhlo předávání informací k organizaci „Dne otevřených dveří“, 

které proběhlo v 2.4. v rámci Mezinárodního dne porozumění autismu a celosvětové kampaně „Rozsviťte 

se modře“. 

Metodické sdružení Bakalář pracovalo průběžně během celého školního roku. Schůzek se účastnili 

správci programu i třídní učitelé. Správci programu kontrolovali data podle plánu MS a podle závazných 

termínů – podzimní sběr dat, kontroly před tiskem výpisu z vysvědčení, jarní sběr dat, přihlášky a 

zápisové lístky, kontroly dat před tiskem vysvědčení; upravovali sestavy pro tisky, jejich editace a 

příprava. Učitelé probírali témata na kartě žáka - záložky Matrika, Další, Poznámky (kontrola údajů, 

opravné zkoušky, tisk výpisů vysvědčení, specifické údaje). 

 Předmětová komise pracovních činností, kterou vede pí. uč. Šašková se scházela pravidelně a řešila 

aktuální práce na školním pozemku. Naplánované akce v rámci pracovních činností byly splněny – 
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Drakiáda, Vánoční a velikonoční výstava, Masopustní rej, Rej čarodějnic a soutěže zručnosti. I v letošním 

školním roce se škola aktivně zapojila do sběru papíru – 2270 kg a víček – 170 kg.   Všechny třídy naší 

školy mají svůj záhonek, kde se učí pěstitelským pracím, některé třídy obhospodařují i pult ve skleníku. 

Vše je označeno cedulkami, které vytvořili chlapci v dílnách při Pč. Byly též vysety a vysazeny nové 

bylinky, které spolu s levandulí lékařskou budou tvořit jeden celek. Intenzivně se pokračuje 

v odstraňování nevzhledných křovin v okolí školního hřiště.   

Byl zdárně dokončen projekt „Bioodpad – odpad plný živin“ v programu Škola pro udržitelný rozvoj.   

 

F. 1 Výchovné poradenství:  
 

Hodnocení činnosti výchovného poradenství za školní rok 2013/2014          

 

V letošním školním roce 2013/2014 žáci naší školy v rámci polytechnické výchovy navštěvovali SŠ 

technickou ve Velebudicích. Ve čtrnáctidenních intervalech chlapci 8. tříd vykonávali praxi v dílnách, 

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

učiliště a zbavit se obav z neznámého prostředí. V následujícím školním roce jim rovněž usnadní 

rozhodování při volbě vhodného učebního oboru. 

 

V prosinci navštívila vybrané třídy naší školy kolegyně ze Střediska výchovné péče - DYÁDA. S žáky 

besedovala a rozvíjela znalosti a zkušenosti z besed, kterých se žáci zúčastnili v předchozích letech. V 

tomto školním roce se besedovalo na téma patologické jevy ve společnosti a mezilidská komunikace mezi 

vrstevníky a dospělými. Se Střediskem výchovné péče rovněž spolupracujeme při řešení problémů dětí 

z naší školy, které středisko navštěvují ambulantně, nebo zde pobývají dva měsíce. 

   

Preventistka Městské policie v Mostě paní Jüngmanová a dva praktikanti ze Střední školy diplomacie a 

veřejné správy v Mostě uspořádala s žáky vyššího stupně ZŠ praktické besedu na téma-činnost městské 

policie. Žáci si v závěru poutavé a poučné prezentace mohli prověřit úroveň svých fyzických schopností, 
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když si vyzkoušeli několik cviků, které musí v časovém limitu zvládnout každý uchazeč o práci u 

Městské policie v Mostě. Většina z nich uspěla a sklidila uznání od svých spolužáků.  

 

Rodiče i žáci navštívili střední odborná učiliště v rámci dne otevřených dveří. Největší zájem byl tradičně 

o OU Jirkově a Údlicích. Zkušení pedagogové provedli rodiče a budoucí středoškoláky odbornými 

učebnami a dílnami. Po prohlídce areálu školy je čekala praktická ukázka a zkouška jejich dovedností ve 

cvičné kuchyňce. 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.  

 

 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. Bylo jim 

vysvětleno, jaké učební obory mají v našem regionu budoucnost a jakým směrem se mají vydat, aby 

jejich příprava na budoucí povolání měla smysl a perspektivu. 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. Někteří z rodičů navštívili školu, aby otázku 

budoucí profesní orientace konzultovali s výchovnou poradkyní osobně. 

Každoročně jsou vycházející žáci informováni o vhodných učebních oborech v IPS při ÚP v Mostě. 

Mohou zde projít testem struktury zájmů – orientační metoda pro volbu povolání. Všechny tyto aktivity 

sledují společný cíl-nasměrovat žáky tak, aby svoji profesní přípravu pojali odpovědně. 

 

 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 svých dětí, které se 

vyskytly v průběhu školního roku. 
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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 VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 

 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

 

Název a adresa školy, pro 

kterou platí tento MPP 

Základní škola a Střední škola, Most, 

Jana Palacha 1534, příspěvková organizace 

Jméno a příjmení ředitele Mgr. Hana Slapničková 

Telefon na ředitele 476 703 181 

E-mail na ředitele slapnickova@specmo.cz 

 

Jméno a příjmení školního 

metodika primární prevence 

RCH 

Mgr.et Mgr. Věra Štičková 

 

Telefon 476 700 000 

E-mail stickova@specmo.cz 

 

Jméno a příjmení 

výchovného poradce 

Mgr. Simona Průšová 

Telefon 476 700 000 

E-mail prusova@specmo.cz 
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Použité zkratky: 

                               PPP – pedagogicko - psychologická poradna                                

                               RCH – rizikové chování                                                                                      

 

 Počet tříd Počet žáků/studentů 

Základní škola – 1. stupeň            1     9 

ZŠ praktická  12    163 

Přípravný stupeň ZŠ speciální   1    8 

ZŠ speciální 12 78 

Praktická škola   2 18 

Celkem 28        276 

 

Školní metodik primární prevence RCH: Mgr. et Mg. Věra Štičková 

Školský preventivní tým: ANO 

Žádala škola o finanční prostředky formou grantů? ANO 

Kolik žádala? 15. 260,- 

Kolik dostala? 0,- 

 

Na naší škole se snažíme žáky vychovávat k odpovědnému, zdravému, plnohodnotnému a spokojenému 

životu. Pro předcházení nebo snížení případů RCH dětí a mládeže využíváme nejen vědomosti nabyté 

studiem odborné literatury a zkušenosti z dlouholeté práce s dětmi, ale i možnosti a nabídky 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 problematice 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 školnímu 
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metodikovi 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 poskytování informačních materiálů rodičům při konzultačním odpoledni pro rodiče v kinosále 

naší školy. Ostych rodičů z přímého rozhovoru s učiteli nebo metodikem prevence překonáváme 

nabídkou vyplnění anonymních dotazníků, ve kterých formulujeme cílené 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.  

 

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 příběhu „Nemocnice“ + následné vyplnění 

dotazníku 

 Pracovní list - Přechod 

  Vyhodnocení všech odevzdaných dotazníků. 

- akce proběhly a setkaly se  zájmem 

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

pexeso. 

 Složité životní situace – příběh „Žárlivost“, vyplnění 

dotazníku  

 Pracovní list - Silnice   

 Vyhodnocení všech odevzdaných dotazníků. 

- akce úspěšně  proběhly 

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

 Složité životní situace – příběh „Závist“ + vyplnění 
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dotazníku  

 Pracovní list – Dětské hřiště 

 Vyhodnocení všech odevzdaných dotazníků.  

 - akce úspěšně proběhly 

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

zuby. 

 Složité životní situace – příběh „Hráč“ + vyplnění 

dotazníku 

 Pracovní list – Cizí muž 

 Vyhodnocení všech odevzdaných dotazníků 

- akce se zájmem úspěšně proběhly 

Měsíc leden:  Abeceda zdraví – Dopravní prostředky a bezpečí provozu 

po zemních komunikacích (seznámení s publikací), 

automobil. 

 Složité životní situace -  příběh „Pedofil“ + vyplnění 

dotazníků 

 Pracovní list – Házení kamenů - nebezpečí 

 Vyhodnocení všech odevzdaných dotazníků 

 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 – příběh „Kyberšikana“+ vyplnění 

dotazníků  

 Pracovní list – Ochranné prvky při jízdě na kole 

 Vyhodnocení všech odevzdaných dotazníků 
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 Projekt „Kouření a já“ 

- všechny akce se zájmem úspěšně proběhly 

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

 Složité životní situace – příběh „Dieta“ + vyplnění 

dotazníků  

 Pracovní list - Ohleduplnost 

 Vyhodnocení všech odevzdaných dotazníků 

 Projekt „Kouření a já“ 

- akce se zájmem úspěšně proběhly 

Měsíc duben:  debata třídních kolektivů k projektu „Kouření a já“ na 

téma elektronické kouření 

 Abeceda zdraví – Dopravní značky – číselná omalovánka. 

 Složité životní situace – příběhy „Románek“ + vyplnění 

dotazníků  

 Pracovní list – Sama doma 

 Vyhodnocení všech odevzdaných dotazníků 

- akce se zájmem úspěšně proběhly 

Měsíc květen:  Abeceda zdraví – Záchranné složky – seznámení 

s publikací. 

 Složité životní situace – příběh „Těhotenství“ + vyplnění 

dotazníků  

 Pracovní list – Telefonní čísla záchranných složek 

 Vyhodnocení všech odevzdaných dotazníků 

- akce se zájmem úspěšně proběhly 
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Měsíc červen:  Závěrečné vyhodnocení projektu Složité životní situace 

na základě zpracování dotazníků vyplněných žáky  

 pracovní list - Vandalismus 

 

Průběžně byla aktualizována plocha nástěnky PP umístěné na přehledném místě vestibulu školy. Její 

prostor byl opět 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 vkládaly na webové stránky školy  

(www.specmo.cz) 

 

Příspěvky do školního časopisu. 

Měsíc listopad: Kdo si hraje - nezlobí  

Měsíc duben: Poznatky třídy IX. A o elektronickém kouření, získané na 

internetu 

 

Nástěnka primární prevence: 

Měsíc září - červen: Vybrané vyplněné dotazníky vztahující se k projektu „Složité 

životní situace“ (žáci vkládali k odpovědím často vlastní 

zajímavé poznámky nebo dotazník doplnili obrázkem) 

Výsledky vyhodnocení dotazníků projektu „Složité životní 

situace“ 

Výsledky vyhodnocení dotazníků s tématikou vztahující se 

k RCH dětí a mládeže 

Články z regionálního tisku s tématikou zdravého životního 

stylu nebo vztahující se k RCH dětí a mládeže 
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Volný čas žáků se učitelé naší školy snažili doplnit pořádáním a vedením zájmových kroužků – školní 

časopis, keramická dílna, kroužek dovedných rukou, hra na zobcovou flétnu, kynologický kroužek, 

turistický kroužek, hudební kroužek, míčové hry, hrátky a taneční kroužek. Všestranný rozvoj dětí vedení 

školy a učitelé podporovali návštěvami kulturních akcí (divadelní představení, prohlídky kulturních 

památek v Mostě a jeho okolí). Pohybové a sportovní aktivity žáků školy byly podporovány nejen 

pořádáním kroužků na naší škole, ale i účastí na mimoškolních sportovních akcích, na kterých žáci své 

celoškolní snažení mohli zúročit. V měsíci květnu se mladší i starší žáci naší školy opět 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". Projekt „Atletický čtyřboj“ má mezioborový charakter, 

přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě i mimo ni, rozvíjí u žáků sebeovládání, vede k 

uvědomění si spolupráce a soutěživosti, sebepojetí a sebehodnocení. Rozvíjí kompetence sociální a 

personální.   

Nejúspěšnějšími žáky byli: 

Kamila Gregorová 5.A         – běh 600 m - 3. místo, skok do dálky - 3. místo 

Kristián Adam 5.A              –  celkové 1. místo v kategorii mladší chlapci - běh 50 m – 2. místo  

                                                 – běh 1000 m – 3. místo – hod kriketovým míčkem – 2. místo –  

                                                      skok do dálky – 1. místo – celkové 

Sabina Fraňová 7. A           – běh 800 m – 2. místo – skok do dálky – 3. místo 

Alois Balog 7. B                   -  skok do dálky – 2. místo – běh 1500m – 3. místo 

Dagmar Demeterová 7. C – běh 800 m – 1. místo – skok do dálky – 2. místo 

Adéla Kulhánková 8. A      – celkové 1. místo v kategorii starší dívky - běh 60 m – 2. místo –  

                                                   hod kriketovým míčkem – 2. místo – skok do dálky – 1. místo   Žáci 

Adéla Kulhánková z pozice vítězky v kategorii starší žákyně postoupila do krajského kola probíhajícího 

v Lounech. Dagmar Demeterová a Alois Balog do tohoto kola postoupili jako náhradnici. Dagmar 

Demeterová se v krajském kole celkově umístila na pěkném 6. místě. 
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V červnu opět proběhl na naší škole turnaj ve vybíjené dívek. 

S pomocí učitelů žáci školy nacvičovali dle vlastních představ příspěvky, kterými prezentovali své 

celoroční snažení ve škole na školní akademii organizované každoročně v závěru školního roku.  

 

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

veřejnosti žáci vystavovali výrobky – výsledky své práce ve výtvarných, pracovních a zájmových 

činnostech.  

Smysluplné využití volného času se snažily žákům zajistit paní vychovatelky ve školní družině. Pořádaly 

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

zábavných pohybových aktivit vedly děti k zálibě ve 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. Žáci 1. ročníku ZŠ pracovali 

též s pracovními listy zpracovanými jako omalovánky, kde řešili chování dětí v době osobního volna. 

Do preventivního programu patří i péče o zdravý životní styl. Co je hodnotná strava, jak lze zajistit 

pravidelný přísun přirozených vitamínů bylo možné získat nejen stravováním se ve školní jídelně, ale také 

účastí v soutěži pořádané paní vedoucí stravování, která pravidelnými dotazníčky s pár otázkami a 

následným vyhlašováním správných odpovědí a vítězů z řad žáků ve školním rozhlase rozšiřovala 

vědomosti žáků o zdravé stravě. Dozorující učitelé ve školní jídelně vedli žáky nenásilnou formou k 

správné kultuře stolování. Optimální psychohygienické podmínky vytvářeli učitelé po celý školní rok 

respektováním potřeby žáků napít se kdykoliv v průběhu vyučovacího procesu, aby měli zajištěn 

dostatečný pitný režim.  

Škola je zapojena do projektu „ Ovoce do škol“. 
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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 2013/2014 

Pohovory s rodiči: 

Z celkového počtu 35 pohovorů bylo: 

33 – podezřelá, pozdě omluvená nebo neomluvená absence žáků 

  2 - nedostatečná nebo žádná výbava žáka pomůckami nebo nepřijatelné chování žáka ve  

        škole 

 

Výchovné komise: 

Z celkového počtu 71 VK bylo: 

 

58 - řešeny neomluvené hodiny žáků nebo opakovaná absence omluvená tak, že vzniklo  

        podezření ze skrytého záškoláctví 

12 - řešeno nepřijatelné chování žáků  

  1 - nepřijatelné chování a neomluvená a problematicky omluvená absence 

 

Snížená známka z    
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F. 3 

Environ

mentální výchova:  

Hodnocení EVVO ve školním roce 2013/2014 

 

Škola je zapojená v programu Škola pro udržitelný život. Sepsáním vize a plánu si škola prodloužila 
členství na další tři roky do června 2016. 
 
Škola je partnerem projektu Kompostuj.cz. 
 
Ve školním roce 2013/2014 se učitelé s žáky zapojili do těchto projektů: 
Bioodpad – odpad plný živin 

 Projekt byl podpořen v programu Škola pro udržitelný život částkou 35.000,- Kč, probíhal 
v období 2. 9. 2013 – 15. 5. 2014. 

 Cílem projektu bylo vybudovat na školní zahradě prostor pro kompostování bioodpadu. 

 V průběhu projektu se uskutečnily výukové programy, exkurze a další aktivity. 

Kompost před realizací projektu                  Kompost po realizaci projektu                     Slavnostní ukončení projektu 
 
Recyklohraní aneb ukliďme si svět 

 Je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, zabývá se zpětným odběrem 
baterií a použitých drobných elektrozařízení. 

 V programu byly vyhlášeny čtyři úkoly, které plnily třídy 7. A, 3. A, 3. B a PS ZŠS. 

 Sebrali jsme 20 kg vybitých baterií, 208 kg elektrospotřebičů a 5 ks počítačů. 

chování 

 

Neomluvené hodiny Návykové látky Kouření 

Počet 2 

 

 

Počet 3 

 

 

Počet 

hodin 

celkem 

Počet žáků 

s NH 

Počet 

žáků 

Počet 

případů 

Počet 

žáků 

Počet 

případů 

 

26 

 

 

17 

 

 

  2342 

 

     90 

 

1 

 

1 

 

4 

 

4 
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 V rámci programu uskutečnila třída 7. A osvětový projekt na podporu sběru elektrospotřebičů a 
baterií a na Den Země vybrala od 14 tříd 12 kg baterií a 42 kg elektrospotřebičů. 

 V rámci programu se uskutečnil ve škole výjezdní program Recyklace hrou, kterého se zúčastnily 
třídy 1. A, 2. A, 3. A, 4. A, 6. A, 7. A, 8. B, 9. B. 

 P. uč. Hofferová získala certifikát Ekoučitel 2013/2014. 
 

 
 

 
 

Les ve škole 

 Celoroční program pro 1. a 2. stupeň základních škol a mateřské školy. 

 Do programu se zapojila pouze třída 7. A, během celého roku plnila úkoly, 
které zdokumentovala v Lesním deníku a odeslala do Sdružení Tereza, aby 
získala certifikát Lesní třída.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sbírej toner   
 Je ekologicko – charitativně zaměřený projekt. Sbíráním prázdných tiskových 

kazet, určených k renovaci, zajistíte peníze pro ústav mentálně postižených 
ve Vašem kraji. 

 Naplnili jsme jednu velkou papírovou krabici. 
 

Ovoce do škol 

 Projekt pro 1. stupeň ZŠP a 1. – 5. třídu ZŠS 
 Cílem projektu je přispět k trvalému zvýšení 

spotřeby ovoce a zeleniny. 

 Třídní učitelé měli odevzdat 2 aktivity z tohoto 
projektu. 

 Splnily to pouze tyto třídy: 1. AS, 1. BS, 3. A, 3. B a 
školní družina 

 
Živá zahrada 

 Jde o dlouhodobou soutěž, ve které soutěžící sledují v daných termínech 
dvakrát ročně (jaro, zima) výskyt vybraných druhů živočichů.  

 Zimní 
pozorování uskutečnila 
třída 7. A, bohužel na jaře nikdo živočichy na 
školní zahradě nepozoroval. 
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Zdravá pětka 

 Program je zaměřen na zdravý životní styl, 
především v oblasti zdravého stravování.  

 Výukového programu Zpívánky Zdravé pětky se zúčastnily třídy: 1. AS, 1. BS, 2. 
AS, 3. AS, 4. AS, 6. AS, 1. A, 2. A. 

 Výukového programu Škola zdravé pětky se zúčastnily třídy: 3. A, 3. B, 4. A a 5. A. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Aktivity v jednotlivých měsících 
 
ŘÍJEN 
20. 10. Den stromů  

 Byla vyhlášena výtvarná soutěž Stromoví skřítkové. Soutěže se zúčastnilo 18 tříd z celé školy. 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
LISTOPAD 

 V rámci projektu Bioodpad – odpad plný živin proběhl na škole výukový program Vivat kompostela aneb 
jak se jádřinec Rubín vrátil tam, odkud přišel. Programu se zúčastnilo 140 žáků z celé školy. 
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 Do výtvarné soutěže „Obrázky pro Tondu“ - pořádané společností EKO-KOM a. s. svá díla odeslaly třídy 7. 
A a 1. BS. 
 

 Žáci s učiteli 
podpořili 
Pokus o 
rekord 
„Nejvíce 
dešťových 
kapek na 
jednom 
místě“. 

 Chemie a 
životní 
prostředí je 
výukový program, kterého se zúčastnily v Ekologickém centru třídy 9. A a 9. B. 

 
PROSINEC 

 Ekologické centrum Most pro Krušnohoří vyhlásilo pro školy soutěž O nejkrásnější vánoční ozdobu či 
dekoraci a O nejlepší praktický vánoční dárek. Do soutěže své výrobky odevzdaly třídy 7. A, 9. A, 9. B a 
další. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEDEN 
 Tonda Obal na cestách – výukový program společnosti EKO-KOM o 

třídění odpadu pro žáky i učitele. Výukového programu se zúčastnily třídy: 
1. A, 2. A, 3. B, 1. AS,  1. BS, 2. AS, 4. AS, 9. BS, 7. AS, 9. CS, PŠ 1. A, PŠ 2. A a 
30 učitelů. 

 
 Ekologická soutěž pro 3. – 5. třídy Základní školy praktické. Z každé 

třídy soutěžili tři žáci.  
 

 
 
 
ÚNOR 

 Ekologická soutěž pro 6. – 9. třídy Základní školy praktické. Z každé 
třídy soutěžili dva žáci. 
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BŘEZEN 
 V rámci projektu Bioodpad – odpad plný živin se uskutečnily tyto aktivity: 

 Ukázka nových vzdělávacích materiálů a pomůcek o kompostování, které vytvořily p. uč. 
Hofferová, Jelínková L., Chabrová, Štičková. 

 Zpracování dotazníku na téma kompostování – 8. B a p. uč. Niklová. 

 
DUBEN 

 Kreativní soutěž „O nejkrásnější kompost ve 3D“ – do soutěže se zapojilo 17 tříd. 

 Výstava kompostů ve vestibulu školy. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
KVĚTEN 

 Výlet s přednáškou na přehradu Fláje, jako odměna za vítězství v inovativní soutěži Voda pro život, pro 
žáky 7. – 9. tříd a učitele, kteří se podíleli na projektu Dešťové kapky – radost a užitek. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ČERVEN   

 Zapojení do kreativní soutěže: 100 let Janovské přehrady vyhlášené Ekologickým centrem.  
 
   

Ekologicky 
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zaměřené aktivity probíhající 
celý školní rok 

 
 Třídění odpadů ve třídách, učebnách a kanceláří – papír, plast.  

 Třídění bioodpadu z kuchyně.  

 Kompostování bioodpadu ze školní zahrady. 

 Sběr plastových víček. /p. uč. Chabrová/ 
 Sběr starého papíru. /p. uč. Šašková/ 

 Sběr baterií, elektrospotřebičů a tonerů. 

 Péče o rostliny na chodbách školy - obstarávají starší dívky v hodinách pracovního vyučování. 
 Spolupráce se školním časopisem.  

 Prezentace ekologické výchovy na webových stránkách školy. 

 Spolupráce s Ekologickým centrem pro Krušnohoří, se Střediskem ekologické výchovy SEVER 
Litoměřice, se Sdružením Tereza – koordinátorem programu „Les ve škole“. 

 Půjčování pomůcek z kabinetu EVVO. 

 467 kg elektrozařízení 
 
 

 

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 a metodiky Les ve škole, o třídění odpadu, Sedm 
barev duhy, atd. V letošním roce jsme nové pomůcky nezakoupili. Některé pomůcky si učitelé půjčili a se 
žáky s nimi pracovali. 

ZÁVĚR 
 

Ve školním roce 2013/2014 jsme pracovali v šesti ekologických programech, ve škole se uskutečnily 
mimo hlavní projekty tři výukové programy pořádané jinými organizacemi, dvě školní výtvarné soutěže, 
tři výtvarné soutěže vyhlášené jinými organizacemi a další aktivity. Žáci se zúčastnili dvou znalostních 
soutěží z oblasti ekologické výchovy. Učitelé se svými žáky se zapojili do prací a aktivit v rámci projektu 
Bioodpad – odpad plný živin. 
 
Plán ekologické výchovy ve školním roce 2013/2014 byl splněn, všechny naplánované aktivity a projekty 
se uskutečnily.  
 
 

Informační a komunikační technologie:  

Zpráva ICT koordinátora -  školní rok 2013/2014 

Stav IT zařízení k 31.5.2014 
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V IT kabinetě je celkem evidováno : 

73 ks PC stanic, z toho je: 

- 49 ks stolních PC 

- 25 ks Notebooků 

 1 ks serverová stanice 

 33 ks iPadů Apple 

PERIFERIE: 

17 ks tiskáren, z toho 5 ks pořízených v rámci projektu EU OPVK (4 tiskárny barevné) 

1 ks samostatný skener 

3 ks stolní Tablet G-Pen 

1 ks Digitální mikroskop 

Dataprojektory: 

7 ks z toho 2 ks v rámci projektu EU OPVK – Interaktivní, 1 ks sponzorský dar 

Interaktivní prvky: 

1 ks Interaktivní tabule INTERWRITE 

2 ks Interaktivní tabule SMART 

2 ks Interaktivní 3D projektory 

1 ks přenosné Interaktivní zařízení ONFNITY 

Realizace ve školním roce 2013/2014 

1. Zakoupen nový řezací plotr, který byl začleněn do učebny PC 1.     

2. Rozšířeny operační paměti o 2 GB pro rychlejší chod u notebooků dle požadavků. 

3. Zakoupen nový výkonný server, který bude během letních prázdnin vyměněn za současný 

nevyhovující server, starý server bude sloužit jako server pouze na Bakaláře. 

4. Na všech funkčních PC stanicích nahrazen neaktuální operační systém Windows XP za Windows 

7. 

5. MS Office 2007 nahrazen za MS Office 2010  

6. 11 ks starých nevyhovujících PC vyřazeno z evidence a dáno do elektroodpadu. 
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7. Průběžně dle požadavků doplňovány tonery do tiskáren.  

8. Prodloužena doména www.specmo.cz pro školní web. 

Licenční politika a SW: 

Škola pokračuje ve zvýhodněných licencí Microsoft  PiL pro operační systém Windows a produkty MS 

Office. Tyto licence je nyní možnost využít i pro učitele na domácím PC. 

Průběžně se nakupují nové výukové programy dle potřeb a požadavků. Výukové aplikace se též využívají 

online. 

Metodická školení: 

V letošním školním roce 2013/2014 proběhla tato MŠ: 

 Využívání iPadů, účty, aplikace. 

  Práce na řezacím plotru, práce s grafikou. 

Návrhy pro zkvalitnění služeb IT: 

 Rozšířit operační paměti u starších PC. 

 Zakoupit 1 ks projektoru do kinosálu. 

 V kinosále vytvořit přípojný bod do školní sítě a Internetu., 

 Nahradit nevyhovující 2 ks PC stanic ve sborovně za nové.  

 Dle požadavků nahradit MS Office 2010 za MS Office 2013 

 Dle požadavků rozšířit operační paměti u notebooků. 

Konstatování 

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

mikroskop, Stolní Tablety, Interaktivní zařízení Onfinity není využíváno vůbec. 

Stále se nedaří v komunikaci mezi uživateli iPadů k předávání informací o aplikacích, předávat upravené 

aplikace, domlouvat na nákupu nových aplikací. 

V rámci hodin Informatiky se letos opět uskutečnil Den medií a Soutěž IT. 

 

 Zájmová činnost:  

V letošním školním roce pracovalo ve škole 10 zájmových kroužků.  
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Redaktoři školního časopisu „Školáčkův speciál“ pod vedením pí.uč. Horňákové, vydali pět čísel 

časopisu, ve kterých prezentovali školní akce, projekty i úspěchy jednotlivců a třídních kolektivů; přibyly 

články o zážitcích z výletů, neboť někteří redaktoři jsou i zároveň členy turistického kroužku. Do výtisků 

přidávali zajímavé doplňovačky, skládanky i omalovánky pro mladší spolužáky. Velikonoční 

omalovánky vytvořili redaktoři zcela samostatně a v rámci soutěže je také prodávali. Redaktoři časopisu 

si vzájemně pomáhají a doplňují se jako tým. Společné úsilí je odměněno pochvalou spolužáků i učitelů, 

kterým se časopis líbí a objednají si vždy další číslo. 

Kroužek „Keramika“ pod vedením pí.uč. Machové je pracovně-relaxační. Žáci si prohloubili vědomosti 

o vlastnostech keramické hlíny, o pomůckách při práci s hlínou, naučili se správně glazovat a také s 

postupy jak se vypaluje s keramické peci. Vytvářely nejrůznější výrobky, které prezentovaly na školních 

výstavkách. 

V kroužku „Hra na zobcovou flétnu“ pod vedením pí.uč. Bednárové se žáci učili správné dýchání a tím i 

prevenci některým respiračním onemocněním, učili se i vnímání hudby jako celku. Žáci získali motivaci 

ke hře na hudební nástroj a naučili se hrát jednoduché písně a skladbičky. 

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.  

 Kroužek „Dovedné ruce“ pod vedením pí. uč. Vondráčkové byl opět zaměřen především na výtvarné a 

pracovní činnosti.  Využívali různé techniky a materiály. Svými činnostmi se žáci zapojili i do některých 

projektů školy a své výrobky prezentovali na školních výstavkách. 

Kroužek Hrátky pod vedením p.uč. Jelínkové a Tučkové opět nabízel žákům aktivní trávení volného 

času zaměřené na hudebně pohybovou výchovu.  Žáci si zároveň rozvíjeli své sebeobslužné dovednosti a 

dodržování hygienických návyků. Vedoucí kroužku také zorganizovali společné odpolední setkání 

maminek, které se setkalo s velkým ohlasem. Činnost tohoto kroužku je koncipována jako úlevová služba 

pro rodiče našich žáků s těžkým postižením.   

Taneční kroužek pod vedením p.uč. Nekolové se znovu zaměřil na přípravu závěrečného vystoupení na 

školní akademii a motivovat žákyně k zájmu o tanec jako takový.   
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 Kroužek Turistický pod vedením p.uč. Jelínkové I.se v letošním roce zaměřil na poznávání ústeckého 

kraje, navštívili krajké město, Špičák, Ressl, muzeum v Kopistech, Benedikt, Hněvín i hipodrom 

v Mostě.Největším zážitkem byla jízda vlakem a lanovkou na Větruši. 

Kroužek Sportovní hry pod vedením p.uč. Ottmarové byl určen pro chlapce 2. stupně ZŠ praktické. Hoši 

si zdokonalovali základy  floorbalu, vybíjené i futsalu. Natrénovali si několik cvičných zápasů ve 

floorbalu. Také trochu posilovi a cvičili s tělocvičným nářadím. 

Nový kroužek Dopraváček vedla p.uč. Kubíková. Činnost kroužku byla zaměřena na opakování pravidel 

bezpečnosti silničního provozu i dopravních značek. Žáci se zdokonalovali v jízdě na koloběžkách i 

trojkolkách. 

Školní družina: v letošním školním roce pracovala 2 oddělení, kde bylo celkem zapsáno 22 

žáků; v prvním oddělení pí.vych. Kašparová a v druhém pí.vych. Zahrádkové; 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.  Veškerá činnost byla zaměřena na rozvoj vědomostí a 

dovedností žáků a umění tyto poznatky uplatňovat v praktickém životě. Při každodenních 

činnostech využívají i některé odborné učebny ve škole. 

 

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

byla zvolena v září 2011 na další volební období. Člen z řad rodičů byl nově volen v září 2013. ŠR se 

sešla 3x během školního roku, neřešila žádné problémy ani stížnosti ze strany rodičů. V září 2014 skončí 

mandát všem členům školské rady, takže na začátku školního roku 2014/2015 budou probíhat volby do 

ŠR.  
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Rodiče: společná schůze rodičů se konala 17.9. v kinosále školy, schůze rodičů vycházejících žáků se 

konala 21.1. v jídelně školy, dále mohli rodiče navštívit školu kdykoli po domluvě s učitelem a byli 

pravidelně zváni na akce školy i do tříd na otevřené vyučování. 

 

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 Univerzity J.A. Komenského v Praze. 

 

Na školní pomůcky, učebnice a ostatní spotřební materiál bylo vydáno 506 606,53,- Kč. 

 

G. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

DVPP: Během školního roku se  ped. pracovníci zúčastnili různých školení, seminářů či kurzů  (6 315,-Kč) 

– 5 pracovníků prošlo 6 školeními z oblasti legislativy, 18 pedagogů  školeními z oblasti ped. věd a spec. 

ped., 4 učitelky dokončily studium pedagogiky dle V 317/2005, koordinátorka EV absolvovala dva 

ekologické semináře. 

V oblasti ped. věd dokončila magisterské studium – učitelství spec. ped. p.Tučková. 

POČET ZAMĚŘENÍ DVPP 

    

    

1 personalistka, 1 
ředitelka, 1 účetní, 1 
hospodářka, 1 kuchařka 6x školení z oblasti právní a školské legislativy 

výchovný poradce   

metodik prevence   

environmentální 
koordinátor   2x enviromentální výchova 

ICT koordinátor    

18 pedagogů 
školení spec. ped. - autismus, logopedie, 
semináře – pedagogika, předmětová školení 

  

    

  

4 učitelky studium pedagogiky V 317/2005 

1 učitelka magisterské studium – spec. ped. 

    

    

  



  

 37 

 H. Údaje o školních aktivitách a prezentaci školy 

Během školního roku se konaly sportovní akce, soutěže mezi třídami, výstavy a projekty školy. 

 ŠKOLNÍ PROJEKTY 

ŠKOLNÍ PROJEKTY 
 

Sběr papíru a plastových víček 4. A 
Každoročně se naše třída účastní této sběrové akce. Toto je náš první úspěch za 

měsíc září. 

Nejaktivnější sběratelkou víček je Míša Šarlová.  

Napsala a nafotila: Vondráčková Miluše 

 

 

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

ZŠS a 1. až 4. třídy ZŠP se shromáždili v tělocvičně, kde 

probíhaly drakosoutěže. /Skládání a malování draků, házení 

míčků a kroužků na dračí hlavu/. V 11 hodin se všichni dráčci, 

draci i dračice přemístili před budovu školy, kde si vyzkoušeli 

dračí řev. Poté následovalo na louce vlastní pouštění 

vyrobených i zakoupených draků. Diplomy byly rozdány za 

největšího, nejmenšího, nejkrásnějšího a také za nejdéle letícího 

draka.                                                           Šašková Lenka 

Vánoční pečení 
Vánoce přicházejí 

Do vánočních příprav jsme se zapojily i my, žákyně 8.A . Při hodině PČ jsme si upekly perníčky, které 

jsme nazdobily sladkou cukrovou polevou. Domů jsme si odnášely 

pěknou hromádku voňavých perníčků. 

text a foto: Mgr. Martina Čáková 

 

Canisterapie 
I v tomto školním roce pokračuje zajímavý a přínosný projekt a tím je 

canisterapie. V úterý 14. listopadu vyšla řada na třídy 7.AS a 8. AS. 

V canisterapeutické třídě na ně čekala v 8,30 hod. paní Lucie 

Gärtnerová a její dva pejsci- větší Agáta a menší Píšťalka. Připravila 

pro ně hodinu plnou zajímavých her a soutěží. Žáci si mohli připnout vodítko a zkusit s pejskem chůzi u 

nohy, soutěžili, kdo rychleji dofoukne brčkem granulku k pejskovi, postavili psí boudu, namalovali 

obrázek pejska na tabuli, házeli aporty, hráli s pejskem hru na schovávanou, přelézali a podlézali Agátu a 

za odměnu si obě fenky hladili a česali. Celá hodina jako 

obvykle rychle utekla a, i když se některým nechtělo, museli 

s čtyřnohými kamarády rozloučit. Děkujeme dobrovolníkům 

z o.s. Aaja za krásné chvíle, které nám připravují! 

Napsala Mgr. Jana Nastoupilová     
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PéeFka roku 

 

Ve skupině 4. - 7. třídy, ZŠS a PŠ získala nejvyšší počet bodů 

novoročenka č.50, druhý nejvyšší počet získala novoročenka č. 63 a a 

třetí č. 65. 

Ve skupině 8. a 9. třídy získala nejvyšší počet bodů novoročenka s č. 

15, druhý nejvyšší počet bodů č. 42 a třetí s č. 20. 

A který autor se pod těmito čísly skrývá? 

1. místo: Marek Červeňák, 5.A               1. místo: Demeterová Radka, 8.B 

2. místo: Eda Hrodek, 9.BS                     2. místo: Miškanič Jiří, 9.A 

3. místo: Kristýna Nermuťová, 9.BS     3. místo: Kulhánková Adéla, 8.A 

Výhercům blahopřejeme a děkujeme všem 87 žákům, kteří se soutěžního projektu PéeFka roku zúčastnili! V 

neposlední řadě děkujeme učitelům, kteří stáli u zrodu všech novoročenek! 

Mgr. Lenka Brunnerová a Petr Rak 

 

 

Čertice zdobí vánoční stromek 

5. prosince 2013 byl čtvrtek a do školního kinosálu byli pozváni žáci 1. 
stupně naší školy, aby společně s čerticemi ozdobili vánoční stromeček. Při 
té příležitosti třídní učitelky nižšího stupně připravily opravdovou Listinu 
hříchů svých svěřenců a ti, aby své hříchy učinili co nejlehčí, vyrobili 
překrásné ozdoby na stromeček. Některým žákům to však nebylo moc 

platné a tak čerticím přísahali na čertí rohy polepšení. A jak bývá pěkným zvykem, třídní kolektiv zazpíval písničku 
nebo přednesl básničku, čertice je odměnily dárky a sladkostmi a do pekla si odnesly prázdný pytel!! 

Děkujeme vedení školy za pomoc při uskutečnění akce, děkuji fotografům a rodičům za účast. 

Žákům, rodičům i jejich učitelům přeji mnoho kouzelných vánočních chvil. 

Vaše Čertice. 

Text Mgr. Dáša Kubíková 

 

Adventní zpěv u vánočního stromku 
 

Procházíte-li naší školou, okamžitě na vás dýchne vánoční 

nálada. Vnímáte ji snad všemi smysly. 

Na všech chodbách, ve všech třídách vidíte krásnou vánoční 

výzdobu, kterou vyrobili a nainstalovali žáci se svými pedagogy. 
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Mimoděk nasáváte vůni vánočního pečení, která provoní každý kout naší školy. A když máte štěstí, 

potkáte žáky, kteří kolemjdoucím nabízí výsledky své sladké práce a můžete „zobnout“ a ochutnávat! 

A najednou se školou rozezvučí andělské hlásky s cinkotem rolniček a zvonečků. Že by někdo spustil 

školní rozhlas s vánočními písněmi? Kdepak, to naši žáci přišli k vánočnímu stromku a vzdávají úctu 

Vánocům zpěvem vánočních písní a koled!   

Procházíte-li naší školou, okamžitě na vás dýchne vánoční nálada! A to mi věřte!                                                 

Lenka Brunnerová  

 

Vánoční výstava 

V úterý 17. 12. 2013 se na škole konala každoroční vánoční 
výstavka. Žáci naší školy zde opět vystavovali své výrobky, které 
připravovali se svými pedagogy a asistenty v rámci pracovních 
činností. Opět se zde objevilo mnoho nových nápadů a krásných 
vánočních předmětů. Jako každým rokem byla výstavka přístupná 
veřejnosti a jiným školám. I přes nepřízeň počasí na výstavu dorazilo 
několik ZŠ škol i školy mateřské. 

Pro mladší děti si žákyně osmých tříd opět připravily dílny, kde si 
mohly děti vyrobit pod jejich vedením slané pečivo a přáníčka. Dále 
si mohli malí školáci vyrobit anděla, medvídka také jmenovky na 
dárky. 

V přístupové hale byla opět jako každý rok, kniha návštěv, do které 
nám paní učitelky zapisovaly své dojmy z výstavky. 

 Zde vybírám nějaké příspěvky: 

Výstava se nám moc líbila. Bylo to tu moc pěkné. Za rok přijdeme rádi znovu. 5. C ze 14. ZŠ Most 

Výstava byla krásně připravená, děti si vyrobily mnoho dárků a moc se jim líbilo. 4. A 3. ZŠ Most 

Velká pochvala s hvězdičkou za krásnou a milou výstavu udělují 

p. uč. a žáci 4. roč. ze 3 ZŠ Most 

Krásná vánoční atmosféra, pěkné výrobky. Děkujeme. 

žáci 3. A a 5. A z 15. ZŠ Most 

Přejeme Vám všem krásné Vánoce a v novém roce pevné zdraví a hodně štěstí. Výstava se nám moc líbila, 
načerpali jsme vánoční náladu, výrobky byly překrásné. žáci 5. B a 5. C z 15. ZŠ Most. 

Alena Niklová 

 

Výměna hraček 

Opakovaně a letos již počtvrté, jsme se sešli v jídelně, abychom 

měli dostatek prostoru, „poprat se“ o tu nejzajímavější hračku. 

Hračku, která již není poutavá pro jednoho žáka a bez povšimnutí se 

chuděrka povaluje v dětském pokojíčku. V rukách jiného žáka však 
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tato hračka může pouhou výměnou prožít svou zapomenutou slávu, stát se zajímavou a přinést opět 

radost. 

Po krátkém prozkoumání a popisu hraček již všichni zúčastnění netrpělivě čekali na chvíli, až se 

ozve…3…2…1…téééď.                                                               

Mgr. Žaneta Prošková 

 

Turnaj ve hře DÁMA 

Jako každoročně, tak i letos se konal turnaj v dámě.  Žáci se 

na turnaj těšili, trénovali a ve středu  29.1. 2014 bojovali ze 

všech sil. 

Nejlepším hráčem v souboji 6. ročníků se stal 

Milan TOKÁR,  vítězství  7. tříd vybojoval 

Lukáš  IMMER,  za 8. třídy 

zvítězil   Milan  PALDUS a souboj 9. tříd  vyhrál Vladimí

r  GEBERT. Vítězem žáků PŠ se stal Zdeněk KOHOUT. 

Vítězem ze 6.,7., 8., a 9. tříd se stal Lukáš  IMMER 

Absolutním vítězem žáků z celé naší školy se jako 

v loňském a předloňském roce opět stal  Zdeněk KOHOUT. 

Lenka Šašková 

 

Zručné dílny 

6. třídy 

24. února se jako každý rok konala v rámci pracovních 

činností soutěž zručnosti. Tentokrát byla pro žáky 6. 

ročníku. Soutěže se zúčastnilo celkem 9 žáků. Jejich 

úkolem bylo během tří hodin pracovních činností vyrobit 

z plastových destiček čtyři přívěsky na klíče. Tyto přívěsky 

byly geometrické tvary (trojúhelník, čtverec, obdélník a 

kruh). V rámci soutěže se hodnotilo nejen to, zda je žáci 

zvládnout vyrobit všechny čtyři, ale také to, zda 

odpovídají velikostí připraveným šablonám, zda jsou 

správně opracované a zahlazené. 

Celou práci však dokončili pouze čtyři žáci, mezi kterými 

se vybíralo 1. - 3. místo. Na 1. místě se umístil žák Jan Giňa, na 2. místě Martin Begala a na 3. místě Michal 

Švihura. Čtvrtým žákem, který práci také dokončil, ale bohužel se neumístil byl Roman Banda. Všichni žáci i přesto, 

že někteří práci nedokončili celou, si zasloužili sladkou odměnu. Všichni se totiž při práci snažili. Doufejme, že v 

příštím roce ji již zvládnou dokončit celou a s co nejlepším výsledkem. Napsala, vyhodnotila a nafotila Alena 

Niklová 
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7.třídy 

Žáci měli za úkol předvést svoji zručnost při řezání plastu a jeho 

následné tvarování teplým vzduchem. Soutěž trvala 3 vyučovací 

hodiny, žáci však jsou velice šikovní a tak třetí hodinu již byl čas 

jen na vyhodnocení nejlepšího výrobku. 

U všech žáku byl výrobek dokončen a jako nejlépe vyhodnocené 

a oceněné lžíce jsou na 3. místě Aleš Balog ze 7.B, na druhém místě Robert Tran ze 7.A a na prvním 

místě skončil Jan Kica ze 7.B. 

Všem žákům gratulujeme  Rak P., L. Šašková, I. Ottmarová 

 

8.třídy 

V úterý 25.2. se konala soutěž zručnosti žáků 8. tříd. Práce byla 

náročná na měření a přesnost. Chlapci vyráběli mřížku, kde použili 

středové plátování a jednotlivé díly musely lícovat. 

Nejlepší výrobek a první místo získal Ladislav Kuneš ze třídy 8.A, 

druhé místo si vybojoval Daniel POKUTA z 8.B a třetí místo Daniel 

HÁJEK z 8.A. Všichni soutěžící obdrželi malou sladkost a 

nejšikovnější žáci si odnesli krásný diplom a velkou čokoládu. 

  Zapsala a nafotila:   Šašková Lenka, učitelka pracovních činností  

9.třídy 

Pro žáky devátých tříd byl připraven materiál na výrobu dřevěného úhelníku. Chlapci si museli materiál 

naměřit, orýsovat, vyříznout drážku a zapilovat tak, aby obě části do 

sebe lícovaly. Důležité bylo dodržet pravý úhel. V neposlední řadě byla 

hodnocena povrchová úprava konečného výrobku. Tento výrobek byl 

náročný na přesnost. 

Všichni soutěžící byli odměněni sladkostí a nejlepší žáci obdrželi 

diplom a čokoládu. 

1. místo:   HÁBL Petr 

2. místo:   GEBERT Vladimír 

3. místo:   SIVÁK Tomáš                                                       Šašková Lenka, učitelka pracovních činností 

 

9.třídy Je knoflíková dírka problém?  

V rámci projektu "Zručné dílny" dostaly dívky devátých 

ročníků 3. března za úkol předvést, že dokáží vyměřit, 

vystřihnout, obšít a upravit knoflíkovou dírku. Úkol to nebyl 

tak jednoduchý, jak by se mohlo zdát. Postup výroby 

knoflíkové dírky vyžaduje skutečně zručnost! A nejen to! 

Pracovat se musí přesně a opatrně, jinak knoflík dírkou 

neprojde nebo se z ní bude vyvlékat. A jak se práce dívkám 

povedla? Porota složená z p. učitelek 3. patra školy rozhodla: 

1. místo: Vanesa Holubová IX.B; 2. místo: Jana Gadžorová IX.A; 3. místo: Zuzana Suková IX.A 

 Zapsala Mgr. Věra Štičková 



  

 42 

Velikonoční výstava 

Dne 15. 4. 2014 proběhla na škole již tradiční velikonoční výstavka. Žáci nejenom naší školy, ale i 

ostatních MŠ a ZŠ, si zde opět mohli prohlédnout výrobky 

žáků naší školy, které společně vytvořili v hodinách 

pracovních činností. Opět zde bylo k vidění mnoho nových a 

krásných nápadů s jarní a velikonoční tématikou. Pro malé 

děti zde byly již tradičně připraveny "dílny", kde si za 

pomoci dívek  z 8.B mohly sami vyrobit přáníčka, 

polepovaná vajíčka, zajíčky na stojánku a figurky ze slaného 

těsta. O všechny tyto výrobky byl velký zájem. Návštěvníci 

výstavky měli možnost vidět na vlastní oči pletení věnečků z 

papíru a zdobení velikonočních perníčků, které předváděly 

naše paní učitelky. I když nám tentokrát počasí moc nepřálo, 

přesto výstavku navštívilo dost žáků z MŠ i ZŠ. Velmi se líbila, např. žákům z MŠ Fr. Malíka, ZŠ 

Zlatnické, 15. ZŠ v Mostě, 3. ZŠ v Mostě a jiným. Výstavku navštívilo také mnoho rodičů a rodinných 

příslušníků žáků naší školy, kteří se přišli podívat na výrobky nejen svých dětí. 
 Alena Niklová 

 

Masopustní rej 

 „Masopustní rej“ proběhl na naší škole dne 3. 3. 2014.  Žáci, kteří si přinesli 

nebo vyrobili masky, putovali po stanovištích a plnili nejrůznější úkoly. Při 

závěrečném průvodu masky vystrašili pracovníky školy a nesoutěžící 

spolužáky. 

 V soutěži o nejstrašidelnější masku zvítězil Jan Pokuta. Nejkrásnější masku 

měl Karel Mucha. 

 Akci pořádala Mgr. Machová 

 

Den médií 

Den médií patří k oblíbeným projektům školy. Žáci v hodinách Informatiky a Českého jazyka využili své 

vědomosti a dovednosti a hlavně vlastní kreativitu ve výběru tématu ke zpracování a výsledky 

prezentovali ostatním třídám v kinosále školy.  

Každá třída, včetně svých vyučujících, se stala tvůrčím 

týmem a vytvořila opět velmi zdařilá dílka. 

Děkujeme všem týmům za dobře odvedenou práci a těšíme se 

na příští rok. 

Mgr. Lenka Brunnerová a Petr Rak 
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Lehkoatletický čtyřboj 

Dne 20.5. 2014 se opět utkali žáci speciálních škol v lehkoatletickém čtyřboji. I letos jsme dovezli silnou 

výpravu z řad našich žáků a úspěšně reprezentovali naši školu v běhu, skoku do dálky a hodu kriketovým 

míčkem. Sečtením všech bodů jsme získali celkové prvenství v našem okrese. 

Nejúspěšnější byli: 

Kamila Gregorová 5.A – běh 600 m – 3. místo – skok do dálky – 3. místo 

Kristián Adam 5.A – běh 50 m – 2. místo – běh 1000 m – 3. místo – hod kriketovým míčkem – 2. místo – 

skok do dálky – 1. místo – celkové – 1. místo v kategorii mladší chlapci 

Sabina Fraňová 7. A – běh 800 m – 2. místo – skok do dálky – 3. místo 

Alois Balog 7. B – skok do dálky – 2. místo – běh 1500m – 3. místo 

Dagmar Demeterová 7. C – běh 800 m – 1. místo – skok do dálky – 

2. místo 

Adéla Kulhánková 8. A – běh 60 m – 2. místo – hod kriketovým 

míčkem – 2. místo – skok do dálky – 1. místo – celkové – 1. místo v 

kategorii starší dívky a postupuje do krajského kola v Lounech 

 

  

 

Využití IT - soutěž 

 

 A je za námi další ročník školního projektu, kde si žáci prověří své vědomosti, znalosti a dovednosti v oblasti IT. 

Soutěžilo se ve dvou kategoriích, a to 6. a 7. tř. a 8. a 9. tř. 

V kategorii 6. - 7. tříd zvítězilo družstvo ze 7. A - Sabina Fraňová a Patrik 

Dupák. 

V kategorii 8. - 9. tříd zvítězilo družstvo z 8.B - Patrik Immer a Radek 

Hála. 

Vítězům blahopřejeme!!! 

Děkujeme p. uč. Rakovi a as. Hofferové ml. za přípravu a organizaci celé 

soutěže. 

Text a foto: Mgr. Lenka Brunnerová 
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Školní rekordy 
 

Školní rekordy… 

… aneb, kdo doposud neměl vši, tak už je má … pravdivé, ale jinak 

… každá gumička se hodí 

 

1, 2…29…73…692, tak tolik se letos sešlo v tělocvičně copů, culíků, 

copánků, ohonů a culipánků. O roztodivné účesy, nesoucí společného 

jmenovatele, dnes nebyla nouze. Motali jsme, zaplétali, vázali a 

připevňovali stovky culíků a copánků. Krásnými nápady, jak zapojit do rekordů i chlapce s milimetrovým 

porostem hlavy, obohatily paní učitelky více než hodinové setkání, kdy jsme se na chvíli přenesli do 

pohádky i do kadeřnictví. 

Velmi děkuji všem zúčastněným za nový školní rekord. 

 

napsala: Mgr. Žaneta Prošková 

foto: p. uč. Petr Rak 

 

 

Školní akademie 

 
 ….a máme tu závěr roku – školní akademii, které se zúčastnily 

třídy z celé školy. 

 

 

 

 

AKCE ŠKOLY 
- Září - 

Žáci 3. A sbírali zelené kilometry 

V prvním říjnovém týdnu sbírali žáci 3. A zelené kilometry. Zapojili se 

tak do soutěže vyhlášené v rámci celoevropské kampaně ZOOM – děti 

v pohybu. Během týdne vykonávali cestu do školy i ze školy 

ekologickým způsobem, tj. pěšky, nebo veřejnou hromadnou dopravou. 

Za každou cestu si zapsali zelený kilometr. Hravou formou se tak 

seznamovali s problematikou ekologie dopravy a následně si 

uvědomovali, co může jedinec udělat pro ochranu životního prostředí.  

Zelené kilometry nasbírané žáky třídy budou přičteny k nasbíraným 

kilometrům dětí z celé Evropy a dne 11. 11. 2013 budou předány na 

konferenci OSN o změně klimatu ve Varšavě.  

Zapsala a foto: Mgr. Erika Bednárová  

 
Přijeli hasiči... 

Nevšední zážitek žáků ZŠS  

V úterý 24. 9. čekalo žáky ZŠS zajímavé dopoledne. Na louku před školou totiž přijeli hasiči se dvěma 

auty vybavenými různou potřebnou technikou. Děti si vyzkoušely posezení v hasičském voze, dokonce i 

http://www.specmo.cz/photos/fotogalerie/1403610475.jpg
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za volantem! Nasazovaly si hasičskou vestu, zkoušely rozmotat a smotat hadici 

a viděly zblízka blikání majáku a slyšely houkání sirény. Děti si návštěvu hasičů 

opravdu užily a paní učitelky se dozvěděly zajímavosti z jejich těžké a 

nebezpečné práce. 

 

 
 

 

 

Přivítali jsme prvňáčky 
V letošním školním roce jsme 2. září přivítali 24 prvňáčků a prváků. Přejeme jim úspěšný vstup 
do základního a středního vzdělávání. 
 

Počítání v tělocvičně  

Tentokrát jsme se vydali do tělocvičny, abychom spočítali všechny míče, 

lavičky, žebřiny, no prostě všechno, co se dá spočítat v tělocvičně. Také jsme 

sčítali kroky sloní, čapí, kohoutí... Tak třeba 2 kroky sloní + 4 kroky čapí - kdo 

ví, kolik je to kroků kohoutích? Zvoní!!! Toto ale uteklo. Někdy příště si to zase 

rádi zopakujeme. 

Žáci 3. A 

Zapsala a foto pořídila: Erika Bednárová 

 

Žáci 3. A v knihovně 

V rámci celostátní akce „Týden knihoven“ jsme opět zašli do Městské knihovny, 

abychom si nejen prohlédli nové dětské knihy, ale i proto, že byl pro nás 

připraven zajímavý program. Čtení nás baví, máme rádi i pohádky a v knihovně 

jsme si jednu dokonce zahráli. Nakonec jsme se mohli sami potěšit s knihami.  

Žáci druháci a třeťáci z 3. A 

Zapsala a foto pořídila: Erika Bednárová 

 

Oslavy města Mostu 

Mostecké slavnosti, na kterých nesměl chybět znak, vyrobený žáky 9. 

BS, jsou každoročně pořádány s počátkem nového školního roku. 

Dlouho jsme přemýšleli, jakou techniku zpracování zvládneme, až jsme 

pod nátlakem krátkého času zvolili lepení vytisknutých názvů našeho 

města. Při pohledu z dálky nikdo slova nepostřehne, ale po přiblížení se 

vyklube tisíce drobných slov, která symbolizují sounáležitost s naším 

městem. 

foto a text: Mgr. Žaneta Prošková 

 

- Říjen - 

Malování na chodník 

Děti z naší školní družiny využily pěkného dne a malovaly křídami na 

chodník. Tématem byl slogan: My se máme rádi, my jsme kamarádi…. 

Nejlepší obrázek namaloval Jára Vacíř. Všichni dostali sladkou odměnu. 

 

 

 

Práce na zahradě 4. A 

Využili jsme pěkného počasí a v rámci pracovních činností přiložili ruku k dílu 

a pomohli s odklízením ořezaných větví stromů. 

Napsala a nafotila: Vondráčková Miluše 
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Přírodniny ve 4. A 

Slunečné počasí jsme využili k vycházce, na které jsme pozorovali 

podzimní změny v přírodě. 

Sledovali jsme zbarvení listů stromů, poznávali druhy dřevin a jejich plody. 

Nakonec jsme si tyto plody nasbírali a při pracovních činnostech z nich 

vyrobili dopravní prostředky a různá zvířátka. 

 

Napsala a nafotila: Vondráčková Miluše 

 

Odborná praxe žáků 
Od října letošního školního roku začali žáci 8. tříd naší školy opět navštěvovat pracoviště ve Střední škole 

technické v Mostě - Velebudicích. Nejprve se při první návštěvě seznámili 

s jednotlivými pracovišti, byli seznámeni s bezpečností práce a nyní se již 

seznamují se základy měření a jednotlivými měřidly.  

Šašková Lenka 

 

 

 

 

3.B  a 9. třída chlapci ve školní kuchyňce 

Při pracovních činnostech jsme se vydali do školní kuchyňky a ve 

spolupráci se spolužáky z 9. tříd připravili jednoduchý pokrm. Starší 

chlapci nám radili, pomáhali a my jsme se velmi rádi všemu učili. 

Mužská část zadělávala těstíčko a děvčata se učila krájet zeleninu. Ani 

nám nepřišlo, jak čas rychle běží a byl tu čas podávání pochoutky. Usedli 

jsme k jídelním stolečkům a deváťáci jako číšníci nám naservírovali talíře 

s pokrmem, který jsme pomáhali vytvářet. Všem nám moc chutnalo. 

Foto: Lenka Šašková 

Text: Dáša Kubíková 

 

 

 

Sokrates 

Každoročně navštěvujeme prezentace škol, abychom 

důkladně promysleli naše budoucí povolání. 

9. třídy 

 

 

 

 

- Listopad – 

 

Divadlo Rozmanitostí tak trochu jinak 

Jak vypadá divadlo z druhé strany? 

Ve středu 27. 11. jsme navštívili Divadlo Rozmanitostí. Nešli jsme 

na představení, ale do zákulisí. Výborným průvodcem nám byl 

herec Adam Šmejkal. Ukázal nám věci, které běžný návštěvník 

divadelního představení nevidí. Tak jsme měli možnost 

prohlédnout si jeviště a vše co se na něm děje, kostymérnu, dílnu, 

kde se vyrábějí loutky, a také všechny rekvizity a výtvarnou dílnu, 

kde se připravují kulisy. Pozorovali jsme práci paní krejčové, která 

šije kostýmy. Ze zákulisí jsme si odnesli velké zážitky.  

Žáci 3. A Foto: Mgr. Erika Bednárová 
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Hipodrom 

Žáci 6. AS, 9. DS a někteří žáci z 1. BS se svojí asistentkou si udělali výlet na Hipordom, kam se nechali 

vyvést autobusem. Doma jsme pro koně připravili krmení (jablka, mrkev, suché pečivo). Nejprve jsme 

 
se prošli po areálu a po té navštívili stáje, abychom viděli, jak takový kůň bydlí.  Ve stájích jsme viděli 

jak správně pečovat o koně a co je vše potřeba k pečování.  Měli jsme také možnost nakrmit koně 

připraveným krmením.  

 

Napsala: Mgr. Jana Drážková   Fotografovala: Markéta Ihracká.  

 

Logopedický kurz 

 

Logopedické problémy v praxi 

 

V úterý 12. 11. a ve čtvrtek 14. 11. 2013 navštívily naši školu 

frekventantky kurzu Logopedický asistent – preventiva řečové 

výchovy. Cílem jejich návštěvy bylo poznat v praxi to, co již 

slyšely nebo uslyší na přednáškách. Viděly, jak se pracuje se 

sluchově postiženými žáky včetně znakové řeči, seznámily se 

s komunikací u autistických dětí, poznaly typické projevy dětí 

s dysartrií a dysfázií. Návštěvu naší školy zakončily ve 

snoezelenu, protože tato místnost se dá úspěšně využít 

v logopedické praxi. Účastnice kurzu obdivovaly práci našich učitelek i vybavení školy.  

 

                                                                                       PaedDr. Iva Gregorová 

                                                                                        učitelka ZŠ speciální a lektorka kurzu 

Suchá teorie? To ne! 

V Rodinné výchově jsme probrali plánované rodičovství, 

těhotenství i porod a už máme doma malého kojence. Co, kdy 

a jak máme dělat? Lepší, než číst z učebnice, je,  si všechno 

pěkně ukázat a vyzkoušet. Ve škole máme panenku – mimino, 

kterou jsme v minulé hodině koupali a přebalovali. Dnešní 

hodinu jsem využila Mgr. Káťu Jelínkovou, která je právě na 

mateřské dovolené se svým jedenácti měsíčním Mirečkem. 

Požádala jsem ji, jestli by nám mohla ukázat, co už Míra umí, 

co používá při péči o malého kojence. Mezi žáky tak kolovaly 

supermoderní plenky, které se kupují nejenom podle váhy 

dítěte, ale i podle pohlaví. Dále lahvičky na pití, termotaška a riflový vak, který nahradí kočárek při 

přesunech s miminkem. Žáci byli šokováni cenami věcí, které musíme pořídit. Všichni si s Mirečkem i 

pohráli a těší se, až zase přijdou, aby nám ukázali, co už umí nového. 

Napsala Mgr. Ivana Horňáková a žáci z PŠ1A 
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Slavnostní předání iPADů 

Slavnostního předávání 10 iPadů od UNITED ENERGY, a.s. a 

PRVNÍ MOSTECKÉ a.s. se zúčastnili: za zřizovatele školy z 

KÚÚK Ing. Dagmar Waicová z Výboru pro výchovu, 

vzdělávání a zaměstnanost, Mgr. Vladimír Slavík z oddělení 

školství, mládeže a tělovýchovy, za a.s.UE generální 

ředitel  Ing. Milan Boháček, PR manager Ing. Miloslava 

Kučerová a za a.s.PM tiskový mluvčí Ing. Jiří Macan.  

ŘŠ všem přítomným představila školu, přiblížila, jakým 

způsobem se využívá ve výuce pomůcka iPad a poté už 

samotní žáci pod vedením učitelů PaedDr. Gregorové, Mgr. 

Proškové a Raka předvedli přímo práci s touto pomůckou. Po ukázce vzdělávání žáků prostřednictvím 

iPadů si přítomní prohlédli celou školu. 

Mgr. Hana Slapničková 

 

Pestrý podzim v ŠD 

V podzimních měsících si žáci ze školní družiny mohli 

vyzkoušet práci s barvami a různými výtvarnými technikami. 

Pracovali i s přírodním materiálem, který se naučili sušit a 

lisovat. V celoškolní akci –Stromoví skřítkové –vytvořili  skřítka 

Břízáčka ,který ochraňuje všechny břízy.  Věra Kašparová 

- Prosinec – 

Meleme, meleme vlnu 

Při hodině PČ jsme se seznámily s mlýnkem. Nebyl to mlýnek na maso 

ani na kávu, ale mlýnek na vlnu. „ Mletí“ na mlýnku bylo velmi 

jednoduché. Z jedné strany se do mlýnku na háčky upevnila vlna, 

protáhla se otvorem uprostřed mlýnku, přivázalo se na konec vlny 

závaží a pak se již jen točilo kličkou. Za chvíli začal z mlýnku vylézat 

upletený cop. Za hodinu usilovného točení jsme měly „umletý“ pěkně 

dlouhý cop, který jsme využily při výrobě polštářků. Polštářky se 

povedly jak je vidět na fotografiích. Žákyně 8.A 

Text a foto: Mgr. Martina Čáková 

 

Koulelo se, koulelo ve školní družině 

Motivem této akce byla jablíčka a vše co je kulaté. Děti plnily různé úkoly, které byly ukryty pod 

nalepenými jablíčky. Soutěžily, jak rychle posbírají nebo roztřídí jablka. V tělocvičně si žáci vyzkoušeli 

svou rychlost a hbitost při soutěžích s míči. Akce se líbila. Všichni dostali za odměnu jablíčkovou 

medaili. 

Text a foto: Věra Kašparová 

 

Vánoce s Krejčíkem Honzou 

Ve čtvrtek 12. 12. navštívila většina tříd ZŠS představení Vánoce 

s Krejčíkem Honzou v ZUŠ. 

Krejčík Honza děti roztleskal, rozhýbal a rozesmál. Děti viděly ozdobení 

stromečku i dárky pro Krejčíka Honzu. Společně jsme si zazpívali Rolničky, 

rolničky. Krejčík Honza dostal pod stromeček obrovské rukavice, které mají 

kouzelnou moc – koho s nimi pohladí, bude celý rok hodný. Všechny děti se 

pohlazení dočkaly, tak uvidíme…!? 

PaedDr. Iva Gregorová  

 

 

Slavnostní předání 2 iPadů pro žáky Praktické školy dvouleté. 

 

http://a.s.ue/
http://a.s.pm/
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Dostali jsme sponzorským darem 2 iPady jako novou učební pomůcku, 

kterou lze využít ve všech předmět a s kterou mohou pracovat i žáci s 

postižením. Děkujeme Severní energetické a.s. 

 

Mgr. Magdalena Kršková 
 
 

 
Mikulášská v ŠD 

Letos pro děti ze ŠD připravili besídku studenti pedagogické školy pod 

vedením paní učitelky Jitky Doušové. 

Ve vystoupení nechybělo nic: andělé, zlobiví čerti, tančící vločky … 

Děti si zasoutěžily, zahrály, zatancovaly. Mikuláš rozdával balíčky se 

sladkostmi, ovšem za písničku nebo básničku. 

Na vystoupení se přišli podívat i rodiče a příbuzní. Setkání mělo přátelskou atmosféru. 

Věra Kašparová 
 
 
Mikulášská ZŠS 
 
Letos jsme se jako každý rok sešli na mikulášské besídce v Centru 
volného času. Přivítal nás červený skřítek, který nás provázel po 
celou dobu. Po hrách a soutěžích za námi přišli Mikuláš s čertem a 
andělem. 
 
Mgr. Zlata Kuřáková 

 

 

Čas adventu v PS 
 

Adventní čas žáci začali pečením perníčků, kdy jsme se zodpovědně 

ujali úlohy malých cukrářů a cukrářek. Z vyváleného těsta cukráři a 

cukrářky vykrajovali vánoční symboly. Po upečení jsme perníčky 

krásně nazdobili, nesměla chybět ochutnávka. 

Návštěva CVČ byla příjemným zpestřením. Byla pro nás připravena 

Mikulášská besídka. Pěkně jsme si zatančili a nakonec přišel čert, 

Mikuláš a anděl. Jelikož máme ve třídě samé hodné dětičky, byli jsme 

řádně odměněni.  

Navíc nás čekal úkol největší, zdobení vánočního stromečku. 

Stromeček jsme ozdobili vyrobenými ozdobami, upečenými perníčky, 

světýlky a papírovým řetězem.  

A ani my jsme nezapomněli na české tradice a zvyky. Vyzkoušeli jsme 

si házení pantoflem, rozkrojili jablíčko a pustili si ořechové lodičky. 

Šárka Píchová  

 

 
Otevřená hodina čtení pro rodiče - 3.A 

Tentokrát jsme pozvali rodiče na hodinu čtení. 

Tentokrát jsme pozvali rodiče na hodinu čtení. A protože se blíží Vánoce, tak jsme si povídali a četli 

o vánočních zvycích a hlavně o jídlech, která jíme na Štědrý den. Martin chce hlavně řízek a Daník zase 
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nemusí kapra. Stříhali jsme a zase skládali a lepili věty, povídali jsme si o zimě. Také jsme si zazpívali 

vánoční koledy. Hodina rychle uběhla a najednou zvoní. Ani se nám nechce domů. Ale také už se těšíme 

na Vánoce.  Mgr. Erika Bednárová 

Štědrej večer nastal… 

O pár dnů dříve? To přece nevadí  

Jak by mohla vypadat štědrovečerní tabule, jsme si vyzkoušeli ve středu 

v kuchyňce. Ráno jsme začali tím, že jsme doklouzali do Alberta na 

nákup. Zrovna bylo pěkně namrznuto. V devět už se z kuchyňky ozývalo 

bouchání, to jak doslova mlátila Tereza do řízků. Jula uvařil brambory, 

Eva, obě Nikoly, Zdeněk i Radim nakrájeli všechny další dobroty, které 

do salátu patří. Jula s Terkou usmažili řízky a už jen prostřít. Poslala jsem žáky do třídy a společně 

s asistentkou I.Maxovou a s praktikantkou Terezou jsme slavnostně prostřely. Následoval přípitek, 

vzájemná přání dobré pohody a během půl hodinky bylo skoro vše snědeno.  Všem se to moc líbilo, jen 

při hodinovém úklidu všeho nádobí někteří  frflali, co toho je. 

Text a Foto Mgr. I.Horňáková  

 

Terezka z PŠ1A to zvládla 

Plete copy, které chutnají. Typickým českým vánočním pečivem je přece 

vánočka. Takže jsme si vyhledali recept, shlédli jsme ilustrační video o 

pletení copů ze čtyř, tří a dvou pramenů a dohodli jsme se, že to 

vyzkoušíme. Milan, který umí nejlépe vymíchat kynuté těsto, sice chyběl, 

ale Zdeněk se toho chopil. Když těsto vykynulo a rozdělila jsem jej na 

devět dílů, nastalo zmatené ticho. Nikdo si totiž netroufal na pletení 

vánočky. Terka po chvíli přistoupila k válu s těstem a se slovy: „Já to 

udělám.“ se pustila do válení a pletení těsta. Vánočka se upekla dozlatova a 

byla opravdu moc dobrá. Snědla se do posledního drobečku. 

Text a Foto Mgr.I.Horňáková 

 

 
Žáci 6.A vyráběli vánoční dekorace na výzdobu haly.  

 
Téměř všichni žáci na škole vyráběli vánoční dekorace a ozdoby na výzdobu 
haly v naší škole. Všechny tyto ozdoby pak zkrášlují naší školu v 
předvánočním čase a na vánoční výstavce. Na fotografiích jsou zachyceni 
žáci třídy 6. A, kteří tyto ozdoby vytvářeli v rámci pracovních činností.  
Chtěla bych velmi poděkovat všem žákům a učitelům, kteří se na výzdobě 
haly podíleli. Velmi děkuji za dodanou výzdobu i za pomoc při její instalaci.  

napsala a nafotila Alena Niklová  

 

 

Výstava stavebnice Merkur v Oblastním muzeu Most 

S první stavebnicí Merkur si hrály již děti v roce 1920. I v dnešní době to děti baví a s pomocí svých 

rodičů, kteří se při hře znovu vrátili do svých dětských let, objevují kreativní kouzlo geniální stavebnice 

Merkur. I z těchto důvodů jsme v pátek 10. 1. navštívili výstavu Merkuru v Oblastním muzeu v Mostě.  

Žáci 2.A a 8.A si výstavu pozorně prohlédli a s velkým zaujetím se pustili do stavby z Merkuru podle 

vlastních představ. Někteří žáci litovali, že je už po Vánocích a že si 

nepřáli Merkur jako dárek pod stromeček. Po hodině v muzeu 

odcházeli všichni naplněni novými zážitky a poznali také, že 

historická stavebnice, která se stále vyrábí ze stejných dílů, může být 

i zajímavější než mnohé počítačové hry.   

Foto a text: Mgr. Martina Čáková 
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- Leden – 

 

Zápis do 1. tříd proběhl 21. a 22. ledna. Dostavilo se 14 žáků a dvěma z nich byl 

vydán odklad povinné školní docházky.  Mgr. Hana Slapničková 

                                                                             

 

 

Exkurze SOU Jirkov 

 

Dne 16. 1. se vybraní žáci naší školy zúčastnili exkurze po SOU Jirkov. Po 

prohlídce areálu školy je čekala praktická ukázka a zkouška jejich dovedností 

ve cvičné kuchyňce. Žáci dostali zástěry a čepice. Společně se žáky 1. ročníku 

SOU Jirkov se pustili do přípravy 3-chodového menu. Uvařili výbornou 

hrachovou polévku s krutony, sekanou s bramborovou kaší a mrkvovým 

salátem a na závěr byly jako sladká tečka tvarohové koláče. Paní učitelka ze 

SOU Jirkov naše žáky velmi pochválila. Na závěr si žáci připravované jídlo 

společně snědli. Po příjemné návštěvě vyrazili zpátky do školy, aby 

mohli vyprávět ostatním spolužákům své dojmy a zážitky. 

Jana Hofferová ml.  

 

 

 

NÁVŠTĚVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY  

Žáci 7. AS, 9. BS a 9.DS v rámci předmětu ČTENÍ navštívili Městskou knihovnu v Mostě, kde byl pro ně 

připraven program.  

Paní, která se nás ujala, provedla naše žáky po knihovně, seznámila nás, jak to zde chodí. Jaké časopisy a 

knihy jsou zde k zapůjčení a jak jsou zde řazeny. Také se nás ptala, jaké známe pohádkové postavičky, 

které se nám líbí a v jakých pohádkách je můžeme vidět.  

Na závěr jsme si mohli sami knihy prohlédnout. Nejvíce se nám 

samozřejmě líbili pohádky a různé časopisy. Budeme se těšit na další 

návštěvu. 

Mgr. Jana Drážková  

 

 

Soutěž v kuchařských 

vědomostech 

Žáci, kteří navštěvují ŠD, si mohli 

vyzkoušet své znalosti 

v kuchařských znalostech. 

Skládali obrázky s kuchyňskými motivy, přikládali správné cedulky 

s názvy ke kuchařským pomůckám, prostírali stůl. Také určovali správné 

názvy koření, třeba bobkový list, nové koření … 

Každý měl možnost připravit sobě nebo kamarádovi svačinu.  

Po jídle si žáci po sobě umyli nádobí. Soutěž se všem líbila. 

Věra Kašparová              

 

- Únor -  

Jak šel drak sníst princeznu           …aneb po práci zábava 

ZŠS získala v listopadu loňského roku v soutěži Voda pro život 1. místo v oblasti dramatické tvorby. Při 

nácviku tanečního vystoupení jsme strávili mnoho času a stálo nás hodně sil. Ale odměna byla skvělá – 
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získali jsme bezplatné představení Docela velkého divadla Litvínov – Jak šel drak sníst princeznu. Docela 

velké divadlo uspořádalo představení v naší škole 11. 2. a to dokonce za účasti televize MISTRAL TV. 

Ve vestibulu před kinosálem jsme si mohli také prohlédnout krásné kostýmy, které se objevily ve 

známých českých pohádkách nebo filmech. Tak jsme se mohli dotknout třeba šatů pro princeznu 

z pohádky Nesmrtelná teta. Pohádka o drakovi nás pobavila a herci se s dětmi také vyfotografovali. 

Děkujeme paní Galinové a celému Docela velkému divadlu! 

                                                                                                            PaedDr. Iva Gregorová, učitelka ZŠS 

Kdo umí, ten montuje  

Hodinu PČ si žáci zpestřili pomocí stavebnice Merkur. V rámci tématu 

montážních práci se žáci s vervou pustili do díla a některé výtvory stojí za 

uznání. S Merkurem se jim podařilo sestavit pár pěkných kousků a 

dokonce některé i funkční.  

Žáci rozvíjeli svoji tvořivost, fantazii, zručnost a jemnou motoriku. Své 

nejlepší výtvory žáci vystavili na chodbě školy 

Ilona Ottmarová a Rak Petr 

 

 

- Březen -  

 Práce s kompasem  
Určujeme světové strany.  
V rámci hodiny sport a zdraví nás vylákalo jarní sluníčko třídu ven. Rozhodli 
jsme se, že se seznámíme s prací s kompasem. Nejdříve nás paní učitelka 
seznámila s tím, jak se s kompasem zachází. Také nám ukázala kde je na 
kompase sever. Pak jsme již pracovali každý sám a určovali jsme světové 
strany, podle správně nalezeného severu. Práce nás bavila a opět jsme se 
dozvěděli mnoho nových věcí.  
Žáci a žákyně 8. B, napsala a nafotila Alena Niklová 

 

Družinový slavík ve ŠD 

Poznávání písní podle  sluchu , vytleskávání rytmu, zpěv a také tanec byly  disciplínami této soutěže. 

Soutěž žáky bavila, při soutěži ve zpěvu a tanci se podíleli na hodnocení. 

Soutěžní odpoledne zakončilo vyhlášení výsledků, předání medailí všem soutěžícím, společné 

fotografování a sladká odměna. 

Věra Kašparová 

 

Řečová výchova v praxi… 

…právě na naší škole 

 

V úterý 18. 3. a ve čtvrtek 20. 3. 2014 navštívily naši školu 

frekventantky kurzu Preventista řečové výchovy. Viděly, jak 

se pracuje se sluchově postiženými žáky včetně znakové řeči, 

seznámily se s komunikací u autistických dětí, poznaly 

typické projevy dětí s dysartrií a dysfázií. Návštěvu naší 

školy zakončily ve snoezelenu, protože tato místnost se dá úspěšně využít v logopedické praxi. Účastnice 

kurzu obdivovaly práci našich učitelek i vybavení a výzdobu školy. 

 

                                                                                        PaedDr. Iva Gregorová 

                                                                                        učitelka ZŠ speciální a lektorka kurzu 

Třikrát měř a jednou řež… 

Daným poučením jsme se řídili, když nám paní učitelka Šašková, v rámci 

pracovních činností, rozdala dřevěné laťky, tužky, pravítka a přidala důležité 

informace o bezpečnosti při práci se dřevem a pracovními nástroji. Vysvětlila, 

co vlastně bude naším úkolem. Tedy úkolem žáků 2A praktické školy a 

„deváťáků“. 
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S „deváťáky“ jsme vytvořili tzv. pracovní dvojice a pustili se do výroby. Nejdříve jsme naměřili na laťku 

dané centimetry a začali řezat. Práce nám šla pěkně od ruky. Stihli jsme správně změřit, přesně řezat a 

vyřezat, zabrousit pilníkem, slepit k sobě a už bylo hotovo. K práci jsme používali i svěrák, do kterého 

jsme upevnili laťky, abychom je přesně a hlavně rovně uřízli. Výsledným výrobkem byl plátový rámeček, 

který se nám povedl a bude se hodit třeba jako dárek k Mezinárodnímu dni žen.  

Při práci nám pomáhala nejen paní učitelka Šašková, ale také naše třídní učitelka Kršková. Té jsme při 

práci upilovali, OMYLEM, nehet nebo prst??? Děkujeme také „deváťákům“, kteří měli s námi trpělivost 

a pomáhali nám. Už teď se těšíme na další spolupráci ve školních dílnách. 

Žáci 2A praktické školy, šikovní „deváťáci“ a paní učitelky Šašková a Kršková. 

 

Den otevřených dveří 

Dne 2. dubna proběhl na naší škole Den otevřených dveří, který se konal v rámci 

Mezinárodního dne porozumění autismu. Tento den vyhlásila OSN v roce 2007 

právě na podporu lidí s autismem. Proto, že nám není život lidí s PAS lhostejný, 

připojili jsme se touto akcí k celosvětové kampani „Rozsviťte se modře“. S tímto 

dnem je spojena modrá barva, která symbolizuje schopnost porozumění a 

komunikace. Abychom vyjádřili sounáležitost s lidmi s autismem, oblékli jsme se 

do modré barvy nebo jsme si připnuli modrou stužku. 

Mgr. Lenka Jelínková 

 

Pestrý podzim ve ŠD 

V podzimních měsících si žáci ze školní družiny mohli vyzkoušet práci 

s barvami a různými výtvarnými technikami. Pracovali i s přírodním 

materiálem, který se naučili sušit a lisovat. V celoškolní akci –Stromoví 

skřítkové –vytvořili  skřítka Břízáčka ,který ochraňuje všechny břízy. 

Věra Kašparová 

 

 

 

Literární soutěž a výstava knih ve ŠD 

Žáci ze školní družiny se utkali ve znalostech našich pohádek a literatuře pro 

děti. Náročný byl literární kvíz, ale děti ho zvládly. Zajímavé byly i 

pohádkové skládanky a doplňovačky.Nakonec si děti prohlédly knihy, 

zapůjčené ve školní knihovně. Líbily se jim knihy z edice První čtení, které 

jsou srozumitelné, mají krátký text a pěkné ilustrace.  

Zpracovala Věra Kašparová 

 

- Duben -  

 

Jarní očista pro bylinky. 
Pěkné počasí nám oznámilo, že je čas na jarní práce na zahradě. Přestože sluníčko 
svítilo a hřálo, byla půda ještě vlhká, takže nám práce na „zaplevelené“ bylinkové 
zahrádce šla dobře. Záhonky se nám podařilo důkladně odplevelit, protrhat, 
okopat, vyrýt pampelišku a pýr. Chlapci nám na záhony navezli novou zeminu. 
Poté do čistě odplevelených záhonů dívky vysely nové semínka bylinek. Několik 
záhonků zůstalo ještě neosázeno, ty čekají na sazeničky, které zatím rostou v teple 
skleníku. 
 
Foto: Lenka Šašková  Text: Martina Čáková 
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Den Země ve ŠD 

Celý školní rok se děti ze školní družiny věnují různým činnostem ekologického charakteru. Při besedě 

jsme si povídali o důležitosti čisté přírody a jak se v přírodě správně chovat. Děti si namalovaly sluníčko, 

navštívily skleník, prohlédly si výstavu modelů kompostu. 

Akce byla zdařilá, žáky zaujala práce ve skleníku. 

 

Sluníčko vytáhlo učitele i žáky na školní zahradu. 

Malí i velcí žáci v hodinách pracovních činností pilně pracují na naší 

školní zahradě. Upravují záhony, vysévají ředkvičky a semena dýní. 

Upravují se též záhony na vysazení jiřin a kan. Jiní zase uklízejí školní 

pozemek, zametají přístupové cesty a vyhrabávají staré listí. 

Zapsala a nafotila: Šašková Lenka, Hofferová Jana 

 

Tak trochu jiné pohádky……pro naše zdraví 

 

V pondělí 28. 4. přišly do naší školy studentky 2. ročníku SpgŠ, 

protože si připravily pro děti krátké výchovné pohádky. Akce se 

v kinosále zúčastnila celá ZŠS a 1. – 4. třída ZŠ a ZŠP. Děti se 

dozvěděly, jak pečovat o vlasy, pokud je napadnou paraziti, jak se 

starat o své zuby a čím si nepokazit žaludek. Studentky pracovaly 

s vlastnoručně vyrobenými rekvizitami a maňásky. Mezi 

jednotlivými pohádkami si s dětmi pěkně zazpívaly. Dětem se jejich vystoupení velice líbilo. 

 

                                                                                                   PaedDr. Iva Gregorová 

 

- Květen – 
 

Atletické odpoledne ve ŠD 

V rámci projektu Buď fit si ve školní družině žáci změřili síly ve 

sportovních disciplínách. 

Běh, štafetový běh, hod na cíl, základy basebalu… 

Po soutěžích přišla vhod ovocná limonáda a samozřejmě zasloužené 

medaile pro všechny soutěžící. 

Věra Kašparová 

 

 

 

Žáci 3. A a 3. B mají rádi středu 

Podporujeme projekt EU Ovoce a zelenina do škol 

Na středu se žáci obou tříd každý týden těší. Je to totiž den, kdy si 

pochutnávají, v rámci projektu EU, na ovoci nebo zelenině a to mají 

žáci rádi. Nejen že do sebe dostávají potřebné vitamíny, ale ovoce i 

zelenina jim chutná. Proto si navíc, v rámci pracovních činností, 

zaseli na školní zahradě záhony ředkviček. A už se těší na sklizeň. 

Mňam. 

Text a foto: Mgr. Erika Bednárová 

 

 

- Červen – 

Příprava pokrmů. 

Kdy půjdeme zase vařit??? Ptají se chlapci pokaždé, když 

odcházejí z kuchyňky. 
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 Vzhledem k tomu, že žáci 5. tříd mají v tematickém plánu v hodinách pracovních činností také výběr a 

nákup potravin a jednoduchou úpravu stolu, připravili jsme si v letošním školním roce chlebíčky a 

výbornou našlehanou vajíčkovou pomazánku. Nejen, že si žáci moc pochutnali, ale také se učili pravidla 

správného stolování a společenského chování při jídle. 

Šašková Lenka 

 

A školních let je konec….. 

Poslední školní výlet 9.B . 

Naposledy se vydala naše třída 9.B na školní výlet. Tentokrát jsme si vybrali Zoologickou zahradu 

v Praze. Cesta do Prahy nám uběhla rychle, užili jsme si i cestování metrem a po krátkém přesunu jsme 

stáli před branami ZOO. Jako první jsme navštívili lachtany, tučňáky, dravce, gorily, gaviály, šelmy a 

vodní želvy. Největším zážitkem pro nás byla lanovka uvnitř ZOO, kterou jsme statečně absolvovali. 

Patrik s kaštánkem pro štěstí  A mohli jsme pokračovat v druhé části etapy, kde jsme viděli slony, 

velbloudy, bizony, vlky, hrochy, žirafy, zebry, lední medvědy a orangutany a další jiná zvířata. Svou 

výpravu jsme zakončili mezi supy. Ač neradi, museli jsme se vrátit opět domů. Poslední výlet se nám 

moc líbil a všichni jsme si ho užili, však si prohlédněte naše vydařené fotky. 

 

Text: Mgr. Jana Nekolová Foto: as. Jana Volrábová, Mgr. Jana Nekolová 

 

Krajské kolo Lehkoatletického čtyřboje v Lounech 

Naše děvčata jsou prostě výborná. 

Adéla Kulhánková 8.A a Dáša Demeterová 7.C se zúčastnily závodů krajského 

kola v Lounech. Z celkového počtu závodnic se Dáša umístila na krásném 6. místě 

a Adéla vybojovala bronzovou medaili v hodu kriketovým míčkem. Děvčata si 

zaslouží obrovskou pochvalu, protože nebojovala jen s ostatními závodnicemi, ale 

i s nevlídným počasím.                   Foto, text: Mgr. Jana Nekolová 

 

Den poznání 

Premiéra celodenního projektu, který by mohl mít podtext: aneb co se nestíhá při výuce. Nebo také: 

zázraky přírody, či snad: umíme kouzlit. 

Díky nápadu kolegyně Proškové dalo několik aktivních kolegů hlavy 

dohromady a zrealizovali výuku trochu jinak, než jsme doposavad zvyklí. 

Přínosem bylo spousta splněných mezipředmětových vztahů, průřezových 

témat a klíčových kompetencí……., ale hlavní bylo, že žáci byli nadšení 

a z celého dne si odnesli zase něco nového a jiným způsobem. 

Celý den se týkal několika stanovišť: Optické klamy, Magnety, Vzduch – 

voda, Voda – vzduch, Vesmír, Elektřina, Záhadné kyseliny, Dílna, Zvuk a 

Světlo, a žáci si mohli i sami vyzkoušet „kouzlení“ s přírodou. 

Děkujeme všem učitelům a asistentům pedagoga za realizaci naší malé 

premiéry velkého dne. 

 Lenka Brunnerová 

 

Celé Česko čte dětem 

Maminky četly žákům pohádku 

Žáci 3. A a děti přípravného stupně ZŠS se zapojili do celostátní 

kampaně „Celé Česko čte dětem“. Tato osvětová a mediální 

kampaň, největší svého druhu v České republice, se zaměřuje na 

podporu čtenářské gramotnosti, ale také na budování pevných 

vazeb v rodině prostřednictvím společného čtení. Mezi děti přišly 

maminky žáků 3. A, aby jim přečetly pohádku. Po přečtení žáci a 

děti plnili úkoly, které vycházely z pohádky. Akce se všem líbila, 

takže příští rok se opět zapojíme do již 5. ročníku kampaně na 

podporu čtení. Přidáte se k nám? 

Text a foto: Mgr. Erika Bednárová 
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Já nic, já muzikant 

Hudebně vzdělávací pořad pro ZŠS a 1. st. ZŠP učinil ze 

všech diváků aktivní hudebníky, kteří zahráli snad na 

všechny hudební nástroje a vytvořili symfonický orchestr, 

který se pomalu nevešel ani na podium kinosálu. 

Pořad se všem moc líbil. 

Lenka Brunnerová 

 

 

 

 
 

 
Sladká tečka na konci školního roku. 
Žákyně 8. A si v hodině pracovních činností upekly čokoládové 
muffiny a třešňovou bublaninu. 
Práce jim šla pěkně od ruky. Pochoutka vypadala a chutnala dobře, 
byla to sladká odměna za práci v hodinách pracovních činností za 
celý školní rok. 
 

Foto a text: Mgr. Martina Čáková  

 

 

 

 

Pořady MěP 

Vzdělávací pořady pro naše žáky a besedy o budoucím 

povolání na ÚP v Mostě pro vycházející žáky. 

zajišťovala výchovná poradkyně Průšová. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Návštěva minigolfu 

 

V úterý 17. 6. se žáci 9. DS se vypravili na minigolf.  Každý si zapůjčil hůl, 

míček a začala soutěž.  Při tomto sportu je důležité soustředění, mít pevnou 

ruku a trefit míček do jamky. Žáci hráli s obrovským nadšením. Všichni za 

odměnu získali perníkové medaile a nanuka.  Počasí se nám vydařilo, a tak 

jsme si zpříjemnili konec školního roku.    

Mgr. Jana Drážková 
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Psí olympiáda 

Žáci prožili krásné dopoledne plné her a soutěží s pejsky. 

Každý rok v červnu probíhá naší škole tradiční akce nazvaná 

Psí olympiáda. Nejinak tomu bylo i minulý pátek. Na školním 

hřišti vytvořili učitelky naší školy, několik žáků z devátých 

tříd, studentky pedagogické školy a canisterapeuti dráhu plnou 

zajímavých disciplín. Žáci v doprovodu psa přelézali a 

podlézali překážky, procházeli slalomovou dráhu, přecházeli 

po balančních ježcích, prolézali tunelem, házeli aport a na 

závěr si někteří zkusili i pejska namalovat křídami. Za každý 

splněný úkol dostali sladkou odměnu a také se mohli se psem 

pomazlit.  Pejsci, kteří se jim se svými páníčky věnovali, mají 

canisterapeutické zkoušky, tzn. že jsou přímo cvičení a vychováváni pro to, aby pomáhali lidem.    

Děkujeme všem, kteří věnovali svůj volný čas našim žákům, jmenovitě  Bc. Lucii Průšové, sl. Růžence 

Jarošové, sl. Lucii Konovové, p. Václavu Gärtnerovi, p. Andree Procházkové, sl. Boženě Veselé, sl. Jitce 

Bočkové (všichni za o.s.Aaja), p. Ladislavu Pozdníčkovi  (o.s. Na louce) a jejich psím pomocníkům, 

Vráťovi Proškovi a studentkám SPgŠ v Mostě s jejich paní učitelkou Mgr. Jitkou Doušovou.  

Děkujeme a těšíme na příští rok! Mgr. Jana Nastoupilová 

 

Láska prochází žaludkem! 

Žáci třídy IX.A  budou na naší školu vzpomínat s láskou.  

V pondělí 16. června si žáci IX.A  zpestřili konec  povinné školní docházky celodenním pobytem ve 

školní kuchyňce. 

V čem zpestření spočívalo? 

Určitě při představě, že budou připravovat dezert z odpalovaného 

těsta.  Přemýšleli, kam se takové těsto odpaluje. Slovo sekaná je 

nezaskočilo, věděli, že sekeru nepotřebují, zato mleté maso ano. 

Maso, které měli na pracovním stole, však mleté nebylo. Co teď? 

Když paní učitelka Štičková vytáhla ze skříňky mlýnek na maso, 

strhla se hádka. Všichni chtěli mlít maso. I když v slabikáři maso 

mele máma, v kuchyňce tento úkol vyhráli „bráchové Háblovci“.  

Abychom vás neunavovali.  

Těsto žáci nikam neodpalovali, ale vytvořili z něj výborné větrníčky 

s vanilkovým krémem. Sekaná dopadla také na výbornou, stejně tak bramborová kaše. 

A protože s jídlem roste chuť, v pondělí 23. června si žáci udělají, pro změnu, bramboráky! 

Mgr. Věra Štičková 

 

Celodenní výlet ZŠS 

 

ZOO Praha 

 

V pondělí 2. 6. se vypravila téměř celá ZŠS na celodenní výlet do zoologické zahrady do Prahy. Tuto 

ZOO jsme s našimi dětmi ještě nikdy nenavštívili. O výlet byl 

mezi dětmi veliký zájem, takže jsme obsadili celý autobus a 

mikrobus. Přálo nám slunečné a přiměřeně teplé počasí. 

Zoologická zahrada je velice rozsáhlá, ale přesto jsme stihli 

navštívit většinu pavilónů a výběhů. Děti viděly zblízka známá i 

méně známá zvířata, nejvíce se jim líbili lední medvědi, tučňáci, 

lachtani a sloní stádo. Zoologická zahrada nabízí také mnoho 

odpočinkových koutů a posezení, což jsme využívali 

k občerstvení. Na zpáteční cestě přemohla mnohé únava, ale určitě 

si děti přivezly krásné zážitky. 

                                                                                             PaedDr. Iva Gregorová 
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Závěrečné zkoušky PŠ 

...někteří naši žáci už mají konec školního roku za sebou. 

Ano. Někteří žáci úspěšně zakončili studium na Praktické škole dvouleté. Blahopřejeme. 
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I. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI a dalších kontrol 

V průběhu roku byly provedeny kontroly:  
 

14.3.2014 kontrola KHS – školní jídelna – dodržování hygienických požadavků, spotřební 

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

26. – 27.3.2014 hloubková kontrola ČŠI – veškerá dokumentace školy za 2 školní roky, 

personalistika, účetnictví a další;  

4.4.2014 kontrola KHS – bezpečnost a ochrana zdraví žáků a dodržování hygienických 

předpisů. 

24.6.2014 – kontrola plnění kontroly KÚÚK – účetnictví a hospodaření 

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

Nepodstatné nedostatky byly odstraněny. 

  

 J. Hospodaření školy 

               viz příloha      

           

K. Údaje o zapojení školy do rozvojových programů 

ROZVOJOVÝ PROGRAM č.j. MŠMT – 37020/2013-1 Kompenzační pomůcky pro      
   žáky se zdravotním postižením   
 

 tříkolka pro tělesně postižené – 15 000,- Kč 

 nástěnný panel s aktivitami pro smyslově postižené – 17 000,- Kč 
 
 

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

 

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

OVOCE DO ŠKOL 

 Projekt pro 1. stupeň ZŠP a 1. – 5. třídu ZŠS 
 Cílem projektu je přispět k trvalému zvýšení spotřeby 

ovoce a zeleniny. 
 

 

Projekt financuje - Státní zemědělský intervenční fond. 

 

Bioodpad – odpad plný živin 
 



  

 60 

 Projekt byl podpořen v programu Škola pro udržitelný život částkou 35.000,- Kč, probíhal 
v období 2. 9. 2013 – 15. 5. 2014. 

 Cílem projektu bylo vybudovat na školní zahradě prostor pro kompostování bioodpadu. 

 V průběhu projektu se uskutečnily výukové programy, exkurze a další aktivity. 
 
 
 
 

Kompost před realizací projektu                  
Kompost po realizaci projektu                     
Slavnostní ukončení projektu 
 
 

 

 

 

 

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  

Speciálně pedagogické centrum pro řečově postižené v Měcholupech. 

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  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.spcteplice.cz/
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průběžné praxe. Studentům Vysoké školy pedagogické v Ústí nad Labem, Vyšší odborné  

a Střední pedagogické školy v Mostě exkurze a přednášky 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 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.  
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V rámci této orientace spolupracuje škola:  

- ÚP Most  

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

- SPŠ a SŠ gastronomie a služeb, Most - www.spsasosgsmost.cz  

- SŠT gastronomická a automobilní, Chomutov – www.tgacv.cz 

 

Učitelé, vychovatelé a žáci spolupracují s chráněnými dílnami „Energie o. p. s.“ Meziboří. 

 

V letošním roce nás sponzorovaly firmy:  

Dopravní podnik města Mostu a Litvínova – autobus zdarma 

 

Nadace Partnerství Brno – Bioodpad - projekt 

 

             První Mostecká a.s. - iPady 

 

United Energy a.s. - iPady 

 

Czech Coal Group Most – i Pady 

 

Blesk end Blesk Most – spotřební materiál na VV 

 

Obex Most – tabule a závěsné vaky 

 

Poly – analyser s.r.o. Lom – PC sestava 

 

Celkem 211 746,80 Kč (služby + finanční dary) 

 

 

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.  

http://www.dpmost.cz/
http://www.nfveolia.cz/
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Žákům s kombinovaným postižením doporučujeme pokračovat ve školní docházce v Praktické škole 

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

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

                                                                                                                                                                                

Datum zpracování zprávy: dne 31.8.2014 

Datum projednání  pedagogickou radou: dne 1.9.2014 

Datum schválení školskou radou: dne 10.9.2014 

      Mgr. Hana Slapničková 

      

 

 

PŘÍLOHA 
 
E. Výsledky vzdělávání – přehled 

 

J. Hospodaření školy 
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E. Výsledky vzdělávání – přehled 
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J. Hospodaření školy 

 

 

 

 
   

 
 

 
  

   
 

 
      

  

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 
 

              Zařízení hospodařilo v roce 2013 s následujícím majetkem - stav k 31.12.2013 : 

        Stavby 
     

43 894 256 Kč 

Pozemky 
     

3 802 625 Kč 

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (od více než 7 000 Kč do 60 000 Kč) 78 271 Kč 

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (od více než 40 000 Kč) 1 951 191 Kč 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek  (od více než 3 000 Kč do 40 000 Kč ) 5 509 743 Kč 

JDDHM+JDDNM v operativní evidenci (od 1 Kč do 2 999 Kč + technické zhodnocení) 6 347 996 Kč 

Kulturní předměty 
    

46 959 Kč 

Materiál na skladě 
    

42 420 Kč 

Finanční prostředky na běžném účtu včetně RF,IF a Fondu odměn 4 095 840 Kč 

Finanční prostředky na běžném účtu FKSP 
  

58 315 Kč 

Hotovost v pokladně 
   

28 976 Kč 

Ceniny 
     

721 Kč 

        Hlavní činnost 
     

        1) Výnosy         30 277 867 Kč 

a) přijaté příspěvky a  dotace ze státního rozpočtu : 
 

25 037 422 Kč 

UZ 33 353 
 

platy 
  

18 113 590 Kč 
 UZ 33 353 

 
odvody  

  
6 158 627 Kč 

 UZ 33 353 
 

FKSP 
  

181 133 Kč 
 UZ 33 353 

 
ONIV přímé 

 
339 082 Kč 

 UZ 33 353 
 

náhrady za prvních 21 dní nemoci 32 250 Kč 
 UZ 33 025 

 
kompenzační pomůcky 

 
15 000 Kč 

 
UZ 33 123 

 

OP - "Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost" 197 740 Kč 

 

        

        b) přijaté příspěvky a  dotace z rozpočtu ÚSC : 
  

4 134 000 Kč 

UZ 00 000 
 

provozní dotace 
 

4 134 000 Kč 
 

        c) ostatní výnosy: 
    

1 106 256 Kč 

 

z 
toho: stravné ze školní jídelny 

 
451 027 Kč 

 

  

nájemné - byt školníka+třídy(u příležitosti 

voleb) 158 252 Kč 
 

  
poplatky za školní družinu 

 
4 160 Kč 

 

  
úroky a haléřová vyrovnání 

 
200 Kč 

 

  
sponzorské dary - věcné 

 
208 875 Kč 

 

  
za poškozené učebnice 

 
731 Kč 

 

  
nahodilé příjmy z minulých let 203 

  

  
příspěvky na mzdy a odvody z ÚP 206 382 Kč 

 

  
čerpání fondů 

 
76 615 Kč 

 

     
1 106 445 

   
 
2) Náklady:         30 150 505 Kč 

  z spotřeba materiálu 
 

957 520 Kč 
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toho: 

  
spotřeba energie 

 
1 678 121 Kč 

 

  
opravy a udržování 

 
506 312 Kč 

 

  
cestovné 

  
6 735 Kč 

 

  
ostatní služby 

 
607 538 Kč 

 

  
mzdové náklady 

 
18 364 822 Kč 

 

  
zákonné sociální pojištění 

 
6 214 403 Kč 

 

  
zákonné sociální náklady 

 
204 789 Kč 

 

  
jiné sociální pojištění 

 
73 645 Kč 

 

  
ostatní náklady z činnosti 

 
19 978 Kč 

 

  
odpisy dlouhodobého majetku 1 038 866 Kč 

 

  
náklady z drobného dl.majetku 477 776 Kč 

 

        

 
Vedlejší činnost škola nevykazuje,nemá ji ve zřizovací listině. 

   
Rozdělení kladného výsledku hospodaření: 127 362 Kč 

   Kladný výsledek hospodaření byl dosažen zejména díky úsporám v oblasti odběru tepla  
 (88.tis.Kč), další drobnější úspory vykazujeme u spotřeby materiálu, zejména materiálu  
 k opravám a údržbě, a taktéž na účtu 558 náklady z DDHM vykazujeme úsporu z důvodu 
 časového vytížení dodavatele, který měl zhotovit nábytek do učebny. 

  
        Výsledek hospodaření navrhujeme k přidělení do rezervního fondu. 

  

        

        Přehled tvorby a čerpání fondů: 
    Rezervní fond-ze zlepšeného výsledku hospodaření       

Stav k 1.1.2013 
 

529 978 Kč finanční krytí 529 978 Kč 
  Tvorba - příděl HV za rok 2012 155 761 Kč 

    Čerpání  -  
 

0 Kč 
    Stav k 31.12.2013     685 739 Kč finanční krytí 685 739 Kč 

  Rezervní fond-z ostatních titulů 0 Kč         

Stav k 1.1.2013 
 

208 893 Kč finanční krytí 208 893 Kč 
  Tvorba -  

  
73 524 Kč 

    Čerpání  -  
 

-274 355 Kč 
    Stav k 31.12.2013     8 062 Kč finanční krytí 8 062 Kč 

  Investiční fond             

Stav k 1.1.2013 
 

8 237 Kč finanční krytí 8 237 Kč 
  Tvorba - odpisy z majetku     1 038 866 Kč  

    Tvorba- 
  

0 Kč 
    Čerpání - odvod zřizovateli -1 038 000 Kč 

    Čerpání-pořízení IM 0 Kč 
    Stav k 31.12.2013   9 103 Kč finanční krytí 9 103 Kč     

Fond odměn             

Stav k 1.1.2013 
 

333 710 Kč finanční krytí 333 710 Kč 
  Tvorba -  

  
0 Kč 

    Čerpání -  
  

0 Kč 
    Stav k 31.12.2013   333 710 Kč finanční krytí 333 710 Kč     

FKSP               

Stav k 1.1.2013 
 

         53 872 Kč  finanční krytí 37 500 Kč 
  Tvorba - ze mzdových prostředků        183 468 Kč  

    Čerpání - dle stanoveného plánu -      161 156 Kč  
    

Stav k 31.12.2013            76 184 Kč  finanční krytí 58 315 Kč 
(dorovnání proběhlo v 
1/2014) 

                

        

        K datu 31.12.2013 proběhla inventarizace veškerého majetku, žádné rozdíly nebyly zjištěny, závěrečný 

zápis byl zaslán na Krajský úřad Ústeckého kraje. 
   

        K datu 31.12.2013 nevykazujeme žádné pohledávky po lhůtě splatnosti. 
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        Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve zkráceném rozsahu za rok 2013 byla odeslána na Krajský 

úřad Ústeckého kraje dne 6.2.2014.  
    

         Zpracovala: Eva Píchová 
  

        

        

        

        

        

        

   
  

   
  

        
 

2013/2014 
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